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مت کت ت�فرف

نم نم باطون ینم بنم الوقامنم شک تنم یتفپ لنم ڈیئی
نم طک تنم دان،نم فک تنم داننم اورنم فیتنم حایتک ت

نم نم مایزیوننم سنم یینرسکنم مرہنم ہنم اورنم 
نم سنئنم کنم بد یپوفنم ہ،نم ج�걔ںنم وہنم 
نم بویننم چ ےتنم ہنم وہنم وہنم تراک تنم کنم مزک

نم نم کنم سباہنم بنم ہذہتننم کنم تک شنم کنم مزک
نم چہچننم اگنم کنئک تنم منم کیئنم ذہنم حک تنم دریتف
نم ہیتنم ہنم تنم وہنم سنم سنم پنم شنم ہ�걔ںنم گ

نم Pauldaviesنم نم نم 6870نم کنم اننم کنم نپ منم (1992OGجنم پنم چنم گ،نم اننم کنم اعازنم منم سرچنم  نم )نم 
نم سنم مسپ منم کنم گنم ہ،نم اننم کنم عنم خمک تنم کنم پنم رظننم اننم کنم بنم الوقامنم سنئنم اعازاک تنم س

نننم انپ منم (1995ونازانم جنم چنم ہنم جنم منم  ٹ
ٹ پپل یٹ ٹم
ٹ
نم )نم بنم شلمنم ہ،نم وہنم بPrizeنم Templetonءنم منم 

سنم زائنم سنئنم کنم کنم منم بنم ہ��.
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دی�ہچ

بپلنم کنم حلمنم ت،نم روا�걔ںنم ص ینم کنم دوس ے1960 نم نم کنم اوائنم م،نم جنم منم اطبلنم عنم ت،نم کنئک تنم کنم آغزنم کنم منم شدینم د
نم )نم جنم پآ سنم کنم دہیئنم تنم زیدہنم تہجنم ننم م،نم ا بنم بTheoryنم Bangنم Bigع ےنم منم پنم کنم گنم بنم بنم کنم رظن ہینم (

نم )نم آغزنم کنئک تنم کTheoryنم Stateنم Steadyم تیلنم کنم م لنم سنم دورنم ت،نم اآ سنم کنم حفینم مازننم ینم منم کنئک تنم کنم رظن ہینم (
نپیآ سنم (1965ینم منم ت،نم  ہینم ابنم تنم کنم ح�걔ںنم منم کیفنم م لنم ت،نم پنم  ن ی سایزپ نم )نم اورنم راب ٹPenziasنم Allanنم Arnoنم منم آروننم 

ببنم میہنم ہئگ،Wilsonنم Woodrowنم Robertولنم ( ِ یی تقل
ت
نم )نم ننم پنم م ینم شنیعنم دریتفنم کنم اورنم اآ سنم مننم کنم 

کنئک تنم کنم دفنم پگنہپ منم اورنم شدینم گپ منم اباءنم کنم حنم منم  ہینم ینم واضنم شدک تنم ت��.

نم )نم ینم کنئک تنم کنم مرہنینم ننم اآ سنم دریتفنم کنم ماک تنم پنم سگمنم سنم کپ منم شوعنم کدی،Cosmologistsکنک تنم داون�걔ںنم (
نم )نم کنم اینم منم س لنم بنم کنم گپ منم تا ؟نم اینم س لنم گرانم تنم تنم کنم گپ منم تا ؟نم اینم سنم بBangنم Bigکنئک تنم بنم بنم (

نم کا ؟نم آغِزنم کنئک تنم کنم اآ سنم جنم منم کننم کننم سنم عالمنم ووقعنم پینم ہنم رہنم تا ؟نم اورنم کنم اینم امننم موجدنم ہنم کنم ان
شدینم حلک تنم کنم حلمنم کنم بقک تنم لمنم جںیئا ؟

نم نم م،نم منم ننم کنک تنم پنم اینم لنم منم شتکنم کنم ت،نم پوفنم ننم پنم م ینم شع�걔ںنم ک1968منم اچنم ط حنم یدنم ہنم کنم 
ِسنم وننم جزئہنم لنم کنم لنم کنم اخپ منم کنم ت،نم اآ سنم ننم کنم تنم "کنم رظن ہینم داون�걔ںنم ن نم دریتفنم کنم ت رظنم منم بنم بنم رظن ےینم کنم ازنم 
نم بنم بنم کنم پنم تنم منم کنم دوراننم ہننم والنم ینیلکیئنم تالمک تنم کنم بدنم پنم کنئک تنم کنم کیئنم اجائنم تیکنم بننم ک

اا۔نم کنئیتنم آغزنم کنم چنم لک تنم کنم بنم اآ سنم کنم حتلنم کنم بننم کننم کنم کششنم بنم م یپ نم ہ۔”۔نم سنم حرضنینم ننم زوردارنم قنم لگ
سایزنزنم اشنم ( ییم بج نم )نم ننم اننم کنم وقعئنم نر ینم منم جئک تUssherنم Jamesپواِزنم تنم لنم ت،نم سہںینم ص ینم کنم آرچنم بنم 

نم نم قنم منم منم پانم ہننم بینم ت،نم کنئک تنم کنم پنم تنم منم کنم واقک تنم بتلبیتنم بن4007نم اکبنم 23کنم حنم پنم جکنم کنئک تنم کنم 
کننم کنم حلصنم اسنم بنم ننم ہانم ت��.

نم سنئنم تیقنم کنم رفرنم کنم  ہینم عملنم ہنم کنم پنم م ینم شع�걔ںنم کنم دریتفنم کنم بنم اینم دہیئنم بنم پنم تنم منم کنم مہعلنم ن یب
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)نم ننم "پنم تنم م۔”نم (Weinbergنم Stevenنم منم امکینم طک تنم داننم سننم وائنم ب گنم (1977کنم کنم حنم بنم چنم ت،نم 
The نمFirst نمThree نمMinutesنم )نم نمنم اینم ک بنم لنم وجنم سنم سنم زیدہنم بنم والنم کنم کنم ف�تسنم منم شلمنم رہ،نم  ہینم ک ب

نم م لنم عپ منم سنئنم معک تنم منم اینم سنم منم ثتبنم ہیئ،نم اآ سنم ک بنم منم مننم کنم اینم مرہنم ننم عاپ منم الآ سنم کنم ل
بنم بنم کنم بنم کنم چنم لک تنم منم ہننم والنم سگیم�걔ںنم مللنم اورنم منم انازنم منم بننم ک��.

نم ل گنم اننم دریتف�걔ںنم سنم آشنم ہنم رہنم تنم اورنم سنئنم داننم اپنم تنم آگنم باھنم رہنم ت،نم اننم کنم تہجنم م�걔ںنم کنم بئنم آغِز
نم کنئک تنم کنم پنم سو�걔ںنم بنم پنم سنم کنم بنم اینم انیئنم چ ےٹنم ح�걔ںنم پنم مکتنم ہئگنم ت،نم کنم وبنم اینم دہیئنم گرننم پ

نننم ہنکنم ( ییف ٹ
ٹ نم Briefنم A)نم کنم ک بنم "وقنم کنم منم تری۔”نم (Hawkingنم Stephenباطون ینم رییضیتنم طک تنم داننم س

History نمof نمTimeِمنم عپ منم پنم آیئ،نم ک بنم منم ب ےنم اعدنم کنم سھتنم کنئک تنم کنم پنم اینم سنم کنم پنم کیوبںینم ح نم )نم 
نم نم منم لنم کنم آخنم پنم لنم والنم ق1968منم ہننم والنم واقک تنم کنم منم جدینم تنینم رظنیک تنم پنم روشنم ڈالنم ئگنم ت،نم 

کلھکنم مآ سنم ہننم لنم ت��.

نم بنم بنم رظن ہینم جنم جنم سنئنم داننم بادر ینم اورنم عپ منم لوگ�걔ںنم منم جنم پتنم گ،نم کنئک تنم کنم منم پنم زیدہنم تہجنم د ینم جن
نم ل،نم ہر ےنم پآ سنم کنئک تنم کنم آغزنم پنم اینم اچنم رظن ہینم موجدنم ہ،نم لنم اآ سنم کنم انپ منم کنم ہگا ؟نم ہنم اآ سنم کنم حنم انپ منم پنم کنم ک
نم سنم ہا ؟نم کنم کنئک تنم کنم واقنم کنم خنم ہجننم ہا ؟نم اورنم اگنم اینم ہنم تنم کنم  ہینم خمتنم دھکنم پنم ہگنم ینم سنم پا ؟نم ہرانم کنم بنم گا ؟

انتیننم ینم اآ سنم کنم جشن،نم چہنم وہنم رویوب ٹنم ننم ہ�걔ںنم ینم وگتشنم پ�تسنم ک،نم کنم بءنم ابتینم کنم حلمنم ہیگا ؟

نم ہکسنم ہنم کنم حنم اتنم قبینم ننم ہنم لنم اننم سال�걔ںنم پنم منم ننم ہننم منم ن،نم زمنم پنم انننم کنم اپنم ک ےنم کنم گ
نم مئنم کنم بووجدنم جنم ہنم کنئیتنم پننم پنم دینم ہنم تنم انیننم بءنم کنم امنک تنم روشنم ہ،نم "آخ ینم تنم م۔”نم کنئک تنم ک

نم )نم کنم تزہنم تنینم رظنیک تنم کCosmologistsمنم کنم کیننم ہنم جنم کنم بدنم نمرنم طک تنم داون�걔ںنم اورنم مرہنینم کنک تنم (
نم روشنم منم کنم ئگنم پنم وگیئ�걔ںنم پنم ہ،نم  ہینم ک بنم منم کنم بیننم ن،نم لنم منم منم تیقنم کنم فاوایننم کنم امنک تنم میض
نم کنم کنم بنم دورنم سنم کنم زیدہنم ہ،نم منم ہنم اآ سنم حنم کنم بنم رظننم انازنم ننم کنم سنم کنم وجنم ووجدنم منم آتنم ہنم موپ منم ب

ہکسنم ہ��.

نم  ہینم ک بنم عپ منم قر ینم کنم لنم ہ،نم اآ سنم کنم مہعلنم سنئنم ینم رییضنم سنم واقنم کنم میضنم ن،نم تہنم وتقنم فتقنم ج�걔ںنم بنم ب ےنم ی
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نم )نم کنم اطقنم کنم طقینم اس لنم کنم جئنم گ،نم اآ سنم طقینم کنم مًانم اورنم زیدہ10بنم چ ےٹنم اعادنم سنم واسنم پ ےنم گنم وہ�걔ںنم دآ سنم (
نم قلبنم فنم انازنم منم لنم جکسنم ہ،نم منم جنم اینم سنم منم کنم عپ منم انازنم منم لنم جئنم تنم اآ سنم ط حنم ہگ

نم ۔”نم کنم بہنم گرہنم صنم ہ،نم اسنم لنم کنم اینم طقی1نم  ہینم طقینم قر ےنم النم آمنم ہ،نم اآ سنم عدنم منم "100,000,000,000
نم نم ل1012نم اورنم اینم ٹلینم کنم 106نم ہ،نم جنم پاھنم جئنم گنم "دآ سنم کنم اطقنم گرہ۔”نم اآ سنم ط حنم اینم منم کنم 1011

نم نم اور1010جئنم گ،نم ذہنم منم رہنم کنم  ہینم طقینم بنم اوقک تنم عدنم کنم بنھنم کنم ش حنم پنم ظرہ ینم پدہنم ڈا لنم دینم ہ،نم منم 
نم نم منم برہنم زیدہنم ف قنم مپ منم ننم ہتنم حلکننم او لنم الکنم سنم گنم بانم ہ،نم دآ سنم کنم اطقنم کنم سھتنم منم لنم کنم ب1012

1چ ےٹنم اعادنم کنم ظرہنم کنم جتنم ہ،نم منم اگنم بنم ح�걔ںنم منم سنم اینم ینم 
1,000,000,000

نم نم کنم ظرہنم کننم ہنم تنم "دآ سنم ک
نم لنم جئنم گ��.9−10اطقنم منم ون۔”نم ینم 

نم منم آخنم منم قر ینم سنم گارک شنم کننم ہنم کنم  ہینم ک بنم موضیتنم ہ،نم حلکننم  ہینم ک بنم کنئک تنم کنم تزہنم تنینم اورنم بنینم تنم پ
ااک تنم ( یپ بپل ٹق

ت وو�걔ںنم کنم درہجنم حلصنم ننم کنم پیئنم ہ،نم تہFuturologyمنم ہنم لنم منم کنم سنئنم ینم مس ٹس
ن ئئ نم )نم ابنم در�تسنم س
کنئک تنم کنم انپ منم پنم رظنییتنم اورنم ق یسنم کپ منم کنم تیغنم کنم کیم بنم ماحنم منم ہ��.

نم اآ سنم کنئک تنم کنم پنم منم منم ا یسنم کنم ذہنم کنم رو حنم جنم کرفمنم ہ،نم کنئک تنم کنم بنم بنم سنم شوعنم ہننم اورنم پنم پنم ک
نم ٹ ےنم ہ ےتنم ہ ےتنم سنم رفرنم انای طنم ینم اچکننم تہنم سنم دوچرنم ہننم کنم منہمنم منم سنئنم بدو�걔ںنم پنم منم ہ،نم تہ
نم آغزنم اورنم انپ منم کنم لنم عےصنم منم وجنم عالمنم اورنم جنم طقینم سنم اثنم انازنم ہ ےتنم ہنم اننم پنم زیدہنم ینم کنم سھتنم کنم ک
منم ہ،نم فک تنم داون�걔ںنم کنم ینم ہنم کنم سرو�걔ںنم کنم انپ منم سنم وہنم ب یبنم واقنم ہنم اورنم ینٹاننم سرو�걔ںنم اورنم بنم ہل�걔ںنم (

Black نمHolesنم )نم کنم تنم بنم برینم ب ھنم رہنم ہ،نم لنم اگنم کنئک تنم کنم ٹلینم س لنم تنم بیقنم رہنم ہنم تنم پنم کنم کور
نم عالم،نم جنم پنم یفنم القنم صفنم قآ سنم آرایئنم منم ہ،نم اہنم ثتبنم ہسنم ہ،نم فک تنم کنم ننم منم عنم کنم پنم رظننم کنئک تنم ک
نم حنم انپ منم پنم کنم جنننم کنم اینم ہنم طقینم ہنم کنم ہنم موجدہنم رظنیک تنم کنم اط قنم ک ےتنم ہئنم دینم کنم منم انپ منم کنم ہن
نم چیہ،نم اینم منم  ہینم ہنم کنم بنم سنم رظنیک ت،نم جنم سنم کنئک تنم کنم مرنم پنم اہنم پنم وگئ�걔ںنم کنم جکسنم ہ،نم ت ہبنم گہ�걔ں

نم نم Blackمنم جچننم ننم جس،نم تذ یبنم لو�걔ںنم کنم اخاج،نم پوٹننم کنم انای طنم اورنم بنم ہ لنم اشعنم کر ینم ( نم Holeنم  نم نم 
Radiationں،نم اینم ہنم وجنم مےدہ ےنم منم ننم آ ےتنم لنم رظن ہینم سزنم ان�걔ِینم بنم بنم لینم ہ نم )نم جنم کنم عالم،نم جنم منم ز

نم کنم ووجدنم کنم سگپ منم حمنم ہ،نم ا یسنم ط حنم  ہینم خہنم بنم ہنم کنم کنم اینم طنم عالمنم موجدنم ہ�걔ںنم وجنم ہر ےنم عنم منم ننم ل
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اآ سنم ک بنم منم بننم کنم گنم رظنیک تنم کنم ب لنم کنم رکنم دںی��.

نم کنئک تنم منم کنم اورنم بعشرنم م قنم کنم امیننم ووجدنم سنم صرت لنم اورنم بنم غنم ینم ہجیتنم ہ،نم ی�걔ںنم سنم سنئنم افون ینم اد ب
)Science نمFictionنم )نم کنم حودنم کنم آغزنم ہتنم ہ،نم ہنم اآ سنم امننم کنم بح لنم رظننم انازنم ننم کنم سنم کنم بنم لنم عےصنم م

نم ذ ینم عشرنم م قنم طنم نم�걔ںنم منم روزنم افو�걔ںنم بتھنم ش حنم کنم سھتنم تیلی�걔ںنم لکسنم ہ،نم منم ننم کنئک تنم منم حک تنم کنم موضع
بپلنم کنم واحنم وہجنم اننم کنم انننم ی نم شلمنم کننم کنم فنم اآ سنم لنم کنم ہنم کنم بنم سنم قرئنم کنم لنم کنئک تنم کنم انپ منم منم د
نم اآ سنم کنم جشن�걔ںنم کنم منم پنم ت شینم ہ،نم واضنم رہنم کنم سنئاون�걔ںنم کنم ننم تنم انیننم عشرنم کنم میہنم سنم منم واقنم ہ

اورنم ننم ہنم منم بنم منم اآ سنم عشرنم کنم تنم کنم طنم توض�걔ںنم س��.

سایزرنم (Barrowنم Johnک بنم کنم مادنم پنم موننم ثتبنم ہننم والنم ب�걔ںنم کنم لنم منم جننم بونم ( پپل ٹ
ٹ
نم )Tiplerنم Frank)نم فنینم 

نننم ٹلمنم ( یٹس نم )نم کنم ش ہینم اداSteelنم Duncan)نم اورنم ڈننم سنم (Penroseنم Roger)نم راجنم پنم روزنم (Twamleyنم Jasonبج
کننم ہ��.
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ب بنم او ل

ق�تم

نم ق�تم2126نم اگنم 21تری :نم 

نم مپ م :نم کہنم ارض۔نم پر ےنم سر ےنم پنم رہاس�걔ںنم انننم چنم کنم کششنم منم ہ،نم کوڑو�걔ںنم کنم پآ سنم کیئنم جئنم پہنم ن،نم کنم می یس
ِینم زمنم چنم گنم ہ،نم چنم اینم ننم آبوزو�걔ںنم منم بنم کنم سرو�걔ںنم ک نم کنم عملنم منم غرںینم اورنم موکنم کیننم ڈھڈننم کنم ز
نم گایئ�걔ںنم کنم راہنم لنم ہ،نم اینم بنم ہنم وجنم عملنم می یسنم منم حاآ سنم کنم کنم قنم وغرک تنم اورنم درنیگنم پنم اتنم آئنم ہ،نم لنم زیدہنم ت

سنم کنم عملنم منم بنم خمتنم کنم منم ہ��.

نم آسننم پنم روشنم کنم بنم لنم اورنم چڑ ینم پنم ہنم وجنم لنم ہنم کچنم کنم بیئنم ئگنم ہ،نم آغزنم منم  ہینم ہنم لنم دینم پنم ننم بری
نم شعنم ت،نم روزنم بوزنم پنم اآ سنم ننم خءنم منم ابنم گنم کنم خنفکنم گدا بنم کنم شنم اخرنم کنم لنم ہ،نم گدنم اورنم دھنم سنم بنم دپ م
کنم اینم س ےنم پنم سہنم بنم شنم خنفکنم تدہنم سنم ہ،نم  ہینم سانم اتنم چٹنم ہنم کنم خنفکنم اثاک تنم کنم چنم ننم کت،نم چیلنم (

نم )نم ہارنم یفنم گنم ینم دآ سنم منم یفنم سنم کنم رفرنم سنم زمنم کنم طفنم ب ھنم رہنم ہ،نم اآ سنم ٹلینم ٹنم بفنم اورنم پنم کنم آواز40,000
کنم رفرنم سنم سنم گنم پنم زمنم سنم ٹاننم طنم ہ��.

نم ِلسننم انیننم سائنم دینم اورنم انرنم کننم کنم اورنم کنم ننم کنم کس،نم سنئاننم ہیننم کنم اٹنم مننم کنم بنم پنم دورنم ب�걔ںنم پنم کپ م
نم بنم کنم چنم ہ،نم ا بنم کٹنم بنم بنم کنم د ےینم گنم ہ،نم تہنم کنم وجنم لنم مودنم خکنم کٹو�걔ںنم سنم حلصنم ہئنم تنم ات

نم خنفکنم اورنم غنم ینم ہنم کنم لوگ�걔ںنم تنم ننم پئنم جسنم ہ،نم کنم سنئاون�걔ںنم ننم اپنم ہنم عو�걔ںنم پنم عنم بت ینم کنم فئہ
ِتمکحنم عنم تنم د ینم ہ،نم کنم اینم بنم ہنم وجنم اآ سنم حدثنم کنم رہنم منم احای طنم س نم اٹ ےتنم ہئنم بءنم کنم تنم اورنم بنینم 
نم آخ ینم دپ منم تنم مےدہہنم کننم کنم تنم کنم ہئنم ہنم تکنم سنم سنئاننم کنم کدارنم ادانم ک ےتنم ہئنم تپ منم اعادنم وشرنم کنم زینم زم
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دفنم ک لنم تنم منم کنم س،نم آننم والنم لسننم کنم ل��.

تدپ منم کنم لنم آننم پنم ہ،نم دننم بنم منم کوڑو�걔ںنم کنم آننم گی�걔ںنم پنم ہ،نم آخ ینم تنم م۔

نم ج�걔ںنم دمارنم سر ےنم کنم زمنم سنم ٹاننم ہنم اآ سنم کنم نیعنم اوپنم آسننم شنم ہگنم ہ،نم ہارہنم منم ہانم دھکنم سنم پنم پ ی
نم ہ،نم کنم ب ےنم شنم جنم مٹنم آتنم نہنم آسننم سنم لنم اورنم زمنم منم پ�تسنم ہگنم ہ،نم اآ سنم سر ےنم عنم منم صفنم پرہ
نم سنم لنم ہ،نم زمنم ننم ی�걔ںنم رھجرھج ینم لنم ہنم وگینم دآ سنم ہارنم زللنم بنم وقنم آئنم ہ�걔ں،نم دھکنم سنم پانم ہننم والنم دب ؤ

نم )نم حدثنم کنم مپ منم سنم چرو�걔ںنم طفنم پنم ہنم اورنم راسنم منم آننم والنم رہنم عرک تنم اورنم ڈاھچننم کWavesنم Shockکنم لںینم (
نم زمنم کنم بابنم کیتنم چنم ئگنم ہ،نم تدپ منم کنم گدنم کنم جنم اینم دائ ےنم کنم شنم منم م�걔ںنم بنم پڑنم کنم ط حنم اٹ،نم زمنم ک
نم انروننم رظننم آننم لنم اورنم م�걔ںنم پنم منم آتنم ف�걔ںنم ننم جنم ل،نم پنم چون�걔ںنم کنم دیارنم لو�걔ںنم کنم صرک تنم برہنم سنم کننم لنم اور

سنم زمنم اآ سنم ط حنم تنم وبلنم ہئگنم وگینم کنم کنم کنم جنم د ےنم کنم چڑانم گنم ہ��.

وو�걔ںنم ٹنم چیننم گنم بنم ئگنم ہ،نم بنم سنم لوانم اتنم وقک تنم سنم اچنم کنم خئنم بنم تنم اٹنم چ ی
ن یٹ یئل نم خدنم آتنم ف�걔ںنم کنم انرنم ٹ

نم گنم ہ،نم اآ سنم سنم بنم ب ینم مارنم سو�걔ںنم ہارو�걔ںنم منم دورنم برک شنم کنم ط حنم ب یسنم ہنم اورنم وجنم کنم بنم تنم اسنم بنم تہنم ککچ
ہ،نم گدنم وغرنم کنم اینم سننم وجنم آسننم کنم طفنم اٹ،نم پنم کنم سرجنم اورنم زمنم کنم دریمننم حئنم ہگنم ہ��.

نم جنم اچنم کنم اوپنم گنم ہانم منم دوبرہنم زمنم پنم گننم لنم تنم گدنم آلدہنم انیھ ےنم منم کوڑو�걔ںنم شویب�걔ںنم کنم جہ ںیٹہنم ہننم ل،
اننم کنم جیتنم حارک تنم ننم ننم موجدنم رہنم چنم کنم بننم ڈالنم ہ��.

ٹنم (2126نم اگنم 21مرہجنم بلنم منہمنم 
ٹٹ
نئنم 
ٹئ نم )نم کنم زمنم کنم سھتنم ٹانSwift–Tuttleنم منم اینم دپ منم دارنم سر ےنم س

نم کنم پنم وگیئنم پنم منم ہ،نم اگنم  ہینم سنم ہجتنم ہنم تنم عملنم تہنم ہیگنم اورنم انیننم تبینم موپ منم ہجئنم یگ،نم جنم  ہینم دپ منم دارنم سرہ
نم نم منم اآ سنم کنم زمنم سنم ٹاننم کنم واض2126نم منم ہر ینم زمنم کنم پآ سنم سنم گرانم تنم تنم ح بنم ک بنم لینم گنم کنم 1993

نم امنک تنم ہ،نم لنم بنم منم کنم جننم والنم ح بنم ک بنم ننم ثتبنم کنم ہنم کنم دپ منم داپ منم سرہنم زمنم سنم ٹائنم گنم ننم بنم دو
نم ہ�걔ںنم کنم فلصنم سنم گرنم جئنم گ،نم لنم اآ سنم کنم منم  ہینم ننم کنم خہنم ہنم کنم لنم ٹنم گ،نم بنم جنم ینم بینم ینم مکرہنم بل

نم نم ہارنم اجپ منم جنم کنم قنم ننم منم ینم زیدہ10دپ منم دارنم سرہنم ینم کیئنم اورنم جنم زمنم سنم ٹانم جئنم گ،نم تنم لینم گنم ہنم کنم تابینم 
نم ہنم اینم ہنم جنم کنم گدشنم مارنم کہنم ارضنم کنم مارنم کنم قنم کتنم ہ،نم اننم فیتنم ماخنم کرو�걔ںنم کنم منم نپ ِمنم شنم کنم دورنم دراز
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نم کنم سدنم وگےشنم ہ،نم اننم منم سنم کنم دپ منم دارنم سرو�걔ںنم کنم بقک تنم ہنم وجنم سرو�걔ںنم کنم تذ یبنم ماون�걔ںنم منم پنم گنم ہ،نم ج
نم بیقنم مینم اورنم م ینم کنم دریمننم پیئنم جننم والنم سرچ�걔ںنم کنم پنم سنم تنم رکنم ہ،نم مارو�걔ںنم کنم عپ منم اسپ منم کنم بثعنم  ہی
نم چ ےٹنم چ ےٹنم لنم منم اجپ منم نپ ِمنم شنم کنم انروننم منم آ ےتنم ج ےتنم رہنم ہ،نم  ہینم ہر ینم زمنم اورنم دوس ےنم سرو�걔ںنم ک

درپنم منم خاک تنم منم سنم اینم ہ��.

نم اننم منم سنم کنم اجپ منم زمنم کنم تپ منم ینیلکیئنم دھک�걔ںنم سنم زیدہنم نننم پنم سنم ہ،نم اآ سنم کنم ووقعنم پینم ہننم کنم امنک ت
نم بنم زیدہنم ہ،نم منم صفنم  ہینم ہنم کنم زمنم کنم کنم وقنم منم ہ،نم  ہینم انننم کنم لنم ب ینم خنم ہیگ،نم  ہینم حدثنم ونِعنم انیننم ک

نم ترینم منم بنم منم ہگنم اورنم ہر ینم ترینم کنم خمتنم کنم مجنم بنم کسنم ہ،نم اوسنم رہنم چنم منم س لنم بنم ش ِبنم ثبقنم ینم دپ منم دار
نم )نم منم س لنم پ65سر ےنم اآ سنم پننم پنم ٹاننم کنم واقک تنم ہ ےتنم رہنم ہ،نم بنم سنم لوگ�걔ںنم کنم خ لنم ہنم کنم پنم (
ننم کنم بثعنم موپ منم ہیئنم ت،نم اگنم بر ینم ہر ینم بنم ہکسنم ہ��.

ن
ڈائسرنم کنم لسننم بنم اینم ہنم کنم س

نم ofنم Bookبنم ماہنم اورنم ثتف�걔ںنم کنم بد ینم اجاءنم منم سنم اینم یپ ِمنم آخک تنم پنم ایننم ہ،نم ببئنم کنم ک ِبنم مہفشنم (
Revelation: نم منم ہر ےنم لنم رکنم ئگنم اآ سنم تہنم اورنم مک تنم کنم بننم کنم اآ سنم ط حنم ہ(

نم "پنم آسیننم بنم کنم کن ے،نم ڑگڑگاہ ںیٹہ،نم بدل�걔ںنم کنم گجنم اورنم منم زللنم واردنم ہئ،نم زلہلنم اتنم خنفکنم تنم کنم انننم ک
نم زمنم پنم واردنم ہننم سنم لنم کنم اینم زلہلنم ننم آینم ت،نم وقم�걔ںنم کنم شنم مرنم ہگ،نم جی ےنم بنم گنم اورنم پڑنم ڈھڈنننم س

ننم منم ت،نم آدمنم پنم آسون�걔ںنم سنم اینم اول�걔ںنم کنم برک شنم ہیئنم جنم منم سنم رہنم اینم کنم وزننم اینم پ ؤڈننم ت"

پب ینم ہیئنم وقت�걔ںنم سنم ب ینم اآ سنم کنئک تنم منم زمنم اینم حنم سنم جنم ہنم جنم پنم بنم  یسنم آفک تنم نز لنم ہکسنم ہنم لنم اآ س نم سایزب
نم کنم بووجدنم اآ سنم ننم سڑھنم تنم سنم بنم س لنم زنیگنم کنم مبیننم کنم ہ،نم زمنم پنم زنیگنم کنم کیم یبنم کنم رازنم خءنم ہنم –نم بنم وس
نم خءنم –نم خءنم کنم اآ سنم وسنم سرنم منم ہرانم نپ ِمنم شنم سگمنم کنم اینم چٹنم سنم جیہنم ہ،نم اآ سنم نپ ِمنم شنم سنم برہنم ندینم تنی
نم )93سرہنم سڑھنم چرنم ونر ینم س لنم سنم زیدہنم فلصنم پنم واقنم ہ،نم اآ سنم فلصنم کنم انازہنم ی�걔ںنم کنم جکسنم ہنم کنم روشنم کنم تاون ےنم (

نم منم منم دورنم سرجنم سنم ہنم تنم آننم منم صفنم سڑھنم أٹنم منم لنم ہ،نم چرنم سل�걔ںنم منم روشنم بنم ٹلینم منم س
زیدہنم کنم سنم طنم کیتنم ہ��.

نم سرجنم اینم عپ منم سنم یوبننم سرہنم ہنم وجنم ہر ینم ک�걔ںنم کنم اینم اینم حنم منم واقنم ہنم وجنم دوس ےنم ح�걔ںنم سنم کنم طرنم پنم م
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نم ن،نم اآ سنم ک�걔ںنم منم کیئنم اینم بنم سر ےنم ہنم جنم کنم وزننم سرجنم کنم وزننم کنم چنم فنم سنم لنم کنم کنم سنم گنم زیدہ
نم تنم ہ،نم  ہینم سر ےنم بنم  یسنم گنم اورنم غرنم کنم بد لنم اورنم ننم جننم کنم سر ے،نم شےیب،نم دپ منم دارنم سر ےنم اورنم بنم ہ لنم ک�걔ں
نم کنم مزکنم کنم گدنم سنم رفر ینم سنم گپ منم رہنم ہ،نم جنم تنم  ہینم ذہنم منم ننم ہنم کنم ک�걔ںنم کنم میئنم ینم وجنم حنم رظننم آتنم ہ
نم کیئنم اینم لکنم ونر ینم منم چڑانم ہ،نم اجپ منم کنم اآ سنم تادنم سنم ینم تثنم ابتنم ہنم کنم ک�걔ںنم بنم پنم ہپ منم جنم ہ،نم شنم منم  ہی
نم تلنم کنم  یسنم ہنم جنم کنم مزکنم منم وگڑمنم ہنم جنم منم سنم سرو�걔ںنم اورنم گنم سنم بنم والنم چنم دارنم بزونم برہنم ننم ہئنم ہ،
اننم بزو ؤ�걔ںنم منم سنم اینم منم ہرانم سرجنم بنم واقنم ہنم جنم کنم وسنم مزکنم سنم فلصنم کیئنم تنم ہارنم ونر ینم منم ہ��.

نم ج�걔ںنم تنم ہر ےنم عنم منم ہ،نم ہر ینم ک�걔ںنم کنئک تنم منم کنم امز ینم حنم کنم حلمنم ن،نم ا یسنم ط حنم کنم اینم ک�걔ں
نم )نم کیئنم دونم منم ونر ینم س لنم فلصنم پنم را یسنم نپ منم کنم منم الپ منم کنم سنم منم پیئنم جیتنم ہ،نم اسنم نAndromedaایرومانم (

نم آننم سنم دینم جئنم تنم روشنم کنم دھےکلنم سنم پننم کنم صرک تنم رظننم آیتنم ہ،نم کنئک تنم کنم قلبنم مےدہہنم وس�걔ںنم منم کنم ب
نم کںیئنم رظننم آیتنم ہنم جنم منم سنم کنم چدار،نم کنم ب ینم اورنم کنم غنم منم شنم کنم حلمنم ہ،نم فلصنم کنم پننم بنم ب ے
نم ہ،نم اطتقرنم دورب�걔ںنم کنم مدنم سنم کنم بنم ونر ینم س لنم دورنم ک ؤ�걔ںنم کنم عہنم عہنم دینم جکسنم ہ،نم بنم اتنم دورنم ہنم کنم اننم ک

روشنم کنم ہنم تنم آننم منم زمنم کنم عنم (ینم سڑھنم چرنم بنم س ل)نم سنم بنم زیدہنم عہصنم لنم ہ��.

نم اننم سر ینم وس�걔ںنم کنم ننم ہنم کنم تدپ منم شذنم وندرنم ہنم ہتنم ہ،نم زمنم کنم سنم سنم بانم خہنم خدنم اپنم ہی�걔ںنم سنم ہ،
)نم اپنم مارو ینم سنم منم عًامنم زمنم کنم پآ سنم سنم ننم گر ےت،نم  ہینم عپ منم طرنم پنم مینم اورنم م ینم (Asteroidsسرچنم (
Jupiter) نم کنم دریمننم اینم پنم منم مودنم سرجنم کنم گدنم گدک شنم ک ےتنم ہ،نم لنم کنم کرنم م ینم کنم بنم ب ینم کنم(
Massنم )نم ینم مد ےنم کنم مارنم کنم سرچنم کنم مارنم منم خنم ڈا لنم کنم اسنم سرجنم کنم طفنم پنم دینم ہ،نم اورنم وہنم زم

نم کنم لنم خہنم بنم جتنم ہ،نم دوسانم خہنم دپ منم دارنم سرو�걔ںنم سنم ہ،نم اننم کنم بر ےنم منم خ لنم کنم جتنم ہنم کنم  ہینم سرجنم سنم ای
نم ونر ینم س لنم دورنم اینم غنم میئنم ینم رظننم ننم آننم والنم بد لنم منم جنم لنم ہ،نم دپ منم دارنم سرو�걔ںنم کنم خہ،نم سرچ�걔ںنم کنم بکع،
نم م ینم کنم بئنم پآ سنم سنم گرننم والنم سرو�걔ںنم کنم وہجنم سنم پانم ہتنم ہ،نم ک�걔ںنم سنکنم ننم بنم اآ سنم کنم مدہنم اینم مزکنم ک
نم گدنم گاتمنم ہنم اورنم ی�걔ںنم  ہینم گیتمنم رظننم آیتنم ہ،نم سرجنم اورنم اآ سنم کنم سر ےنم بنم ک�걔ںنم کنم گدنم گےتمنم ہنم اورنم اینم چنم کیئ
نم دونم منم سل�걔ںنم منم منم ک ےتنم ہ،نم اآ سنم دوراننم قبینم سنم گرننم والنم سر ےنم مکرہنم بلنم بد لنم منم سنم کنم دپ منم دارنم سر ے
نم کنم سرجنم کنم طفنم رواننم کنم سنم ہ،نم جنم  ہینم نپ ِمنم شنم کنم انرویننم حنم منم پنم ہنم تنم سرجنم اآ سنم کنم کنم مد ےنم کنم ت
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نم کتنم ہنم اورنم وہنم اآ سنم کنم دپ منم بنم جتنم ہ،نم بنم کنم امننم ہنم کنم کیئنم دپ منم دارنم سرہنم سرجنم کنم گدنم دوراِننم گدک شنم منم زمنم س
نم ٹانم جئ،نم نننم دپ منم دارنم سر ےنم کنم ٹاننم سنم ہتنم ہنم لنم اآ سنم کنم ذہمنم دار ینم اآ سنم سر ےنم پنم ہنم جنم ننم پآ سنم س
نم گر ےتنم ہئنم اسنم اوپنم رواننم کنم ت،نم ہر ینم خک شنم قنم ہنم کنم سرو�걔ںنم کنم فلصنم بنم زیدہنم ہنم اورنم اینم واقک تنم ب ینم تاد

منم روننم ننم ہ ےت��.

نم کنم اورنم اجپ منم بنم ک�걔ںنم منم اپنم سنم کنم دوراننم ہر ینم راہنم منم آسنم ہ،نم بنم ب ےنم ب ےنم گنم بد لنم اآ سنم کنم اینم م ل
نم ہ،نم اگ�ہچنم اننم کنم کتفنم ہر ینم ت ہبنم گہ�걔ںنم کنم خءنم سنم بنم کنم ہیتنم ہنم لنم  ہینم شنم آنیھ�걔ںنم پنم اثنم انازنم ہکنم اننم س
نم خرجنم ہننم والنم حارک تنم کنم مارنم کنم وبنم کنم سنم ہ،نم آوارہنم سر ے،نم ینٹاننم سر ے،نم بر ےنم یوبننم اورنم بنم ہ لنم بنم رہ

وقنم وس�걔ںنم منم گدا�걔ںنم رہنم ہنم اورنم ہنم پنم نہگیننم بنم کنم صرک تنم نز لنم ہسنم ہ��.

نم اآ سنم سنم بنم بکننم خہنم اآ سنم امننم کنم صرک تنم منم موجدنم ہنم کنم ک�걔ںنم کنم اورنم بنم سنم سرو�걔ںنم کنم ط حنم ہرانم سرجنم ب
نم )نم کنم اینم رنکنم ہ،نم اگنم اینم ہنم تنم دوسانم سرہنم جنم سرہنم اجنم کSystemنم Starنم Doubleدرالصنم دورہ ےنم سر ینم نپ منم (

نم چیہنم اآ سنم نپ منم کنم مارنم پنم ابنم اتنم دورنم ہنم کنم ش تخنم منم ننم آت،نم اآ سنم کنم بووجدنم  ہینم اپنم بنم طلینم مارنم پنم گدک شنم ک
نم دوراننم بنم تذ یبنم طقینم سنم اپنم موجدیگنم کنم احآ س،نم دورنم درازنم دپ منم دارنم سرو�걔ںنم کنم ہر ینم طفنم رواننم کنم ک،نم دلنم کسنم ہ،

نم مرہنینم اریضک تنم کنم خ لنم ہنم کنم زمنم پنم میضنم منم ب ےنم پننم کنم محلیتنم تہنم تاتنم سنم اورنم خ صنم وق�걔ںنم سنم ہیتنم رہنم ہ،
نم منم س لنم شرنم کنم ہ��.30ان�걔ںنم ننم اآ سنم وقنم کنم طاتلنم تابینم 

نم فک تنم کنم مرہنینم کنم دورنم درازنم عوق�걔ںنم منم ک ؤ�걔ںنم کنم تدپ منم دینم کنم لمنم جتنم ہ،نم کنم دوس ینم ک�걔ںنم کنم ہر ینم ک�걔ںنم ک
نم سھتنم ٹانم کنم اسنم منم منم کدینم کنم کنم امنک تنم ہا ؟نم چنم خ صنم سرو�걔ںنم کنم غنم ملنم تنم حتکنم اآ سنم امنم کنم شاےدہ
نم فاہنم کیتنم ہنم کنم پنم بنم کنم چ یٹنم کںیئنم اآ سنم ونیعنم کنم تدپ منم کنم کچنم ہ،نم لنم دونم ک ؤ�걔ںنم کنم تدپ منم کنم لزمنم ننم ان
نم کنم سرو�걔ںنم کنم تہنم ننم ہت،نم ک ؤ�걔ںنم اورنم سرو�걔ںنم کنم منم بنم اتنم فلصنم ہتنم ہنم کنم وہنم بنم سرو�걔ںنم کنم تدپ منم کنم بہنم ممغ

ہکسنم ہ��.

نم بنم سنم لوگ�걔ںنم کنم ذہ�걔ںنم پنم ق�تمنم سارنم ہنم ینم دننم کنم اچکننم اورنم ہنم رننم تہ،نم لنم سنم رونم انای طنم اچکننم مک تنم س
نم بانم خہنم ہ،نم زمنم کنم ط حنم سنم رتفنم رتفنم نقلبنم رہشئنم ہکسنم ہ،نم سنم رونم محلیتنم تل،نم ممسنم تیلی،نم سرجنم سنم خرج
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نم ہننم والنم حارک تنم منم ملنم  یسنم کنم ب،نم  ہینم سنم عالمنم اآ سنم نتا�걔ںنم سر ےنم پنم ہر ینم زنیگنم کنم موپ منم ننم تنم منم رضور
نم کنم سنم ہ،نم لنم اینم تیلی�걔ںنم ہارو�걔ںنم بنم لک�걔ںنم سل�걔ںنم منم ہ�걔ںنم یگنم اورنم تنم تنم انننم ٹلیجنم منم ہننم والنم تیقنم س
ِلسننم انیننم کنم موپ منم ہننم کنم کیئنم امننم ن نم اننم پنم قیوبنم پننم کنم اہنم ہجئنم گ،نم منم اگنم اینم بفیننم دورنم کنم آغزنم ہتنم ہنم تنم 
نم ککننم  ہینم عنم اتنم سنم ہگنم کنم اآ سنم کنم خفنم مافنم تمکحنم عنم وضنم کننم کنم مقنم لمنم جئنم گ،نم اگنم ٹلیجنم کنم تیقنم ک
نم رفرنم کنم پنم رظننم قآ سنم آرایئنم کنم جئنم تنم آننم والنم اینم ہارنم س لنم منم انننم ینم اآ سنم کنم جشننم ب ےنم طنم نم�걔ںنم اور

بآلخنم فیتنم پننم کنم مک تنم سنم کننم کنم اہنم ہجںیئنم گ��.

نم کنم اصلنم طرنم پنم  ہینم منم ہنم کنم انننم بنم ونعنم ابتینم حلصنم ک ے،نم نیعنم منم ہ،نم لنم ہنم دینم گنم کنم ابتینم ک
نم ح لنم آسننم ننم اورنم  ہینم ننم منم بنم ثتبنم ہکسنم ہ،نم کنئک تنم خدنم کنم طنم وقاننم کنم تنم ہنم وجنم اآ سنم پنم اینم دوِرنم حک ت

منم ک ےتنم ہ،نم ینم پاشئ،نم ارتءنم اورنم شدینم مک ت،نم ہرانم ترنم بنم سرو�걔ںنم سنم عہنم ننم کنم جکس��.
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ب بنم دوپ م

میتت ہیئت کنئ�8ت

ِینم سنئنم کنم غبلنم سنم سنم میآ سنم نکنم پنم وگیئنم  یپلمنم ہٹلنم (1856تر ہہ نم vonنم Hermannنم منم جنمنم سنئاننم رہنمنم فننم 
Helmholtzنم )نم ننم ک،نم اآ سنم ننم دع ینم کنم کنم کنئک تنم منم رہنم ہ،نم اآ سنم دع ےنم کنم بدنم طک تنم کنم اینم قونننم پنم ہنم جنم ح
نم )نم کنم دوسانم قونننم کنم ہ،نم اوائنم انںینم ص ینم منم دریتفنم ہننم والنم  ہینم قونننم الصنم مThermodynamicsحکک تنم (

نم حاریتنم ان�걔ںنم کنم کرکدیگنم کنم بر ےنم منم قر ےنم تنم سنم بننم ت،نم جنم ہنم اآ سنم قونننم کنم عملنم گنم اط قنم کنم ش تخنم کنم ل
گ،نم اسنم ا بنم منم دوسانم قونننم کنم ہنم اورنم  ہینم کنئیتنم ن جئنم وعابقنم کنم حلمنم خ لنم کنم جتنم ہ��.

نم اپنم سدہنم تنینم شنم منم  ہینم قونننم بننم کتنم ہنم کنم حارک تنم گپ منم سنم ٹ ےنم جنم کنم طفنم بنم ہ،نم  ہینم طنم نم�걔ںنم ک
نم جیننم پیننم اورنم واضنم ختیصنم ہ،نم کننم پنم ینم چئنم کنم کنم ٹانم ہننم کنم عنم منم ہنم ا یسنم قونننم کنم بوئنم کرنم دینم ہ،
نم اآ سنم دوراننم حارک تنم زیدہنم درہجنم حارک تنم کنم ع ےقنم سنم کنم درہجنم حارک تنم والنم ع ےقنم کنم طفنم بنم ہ،نم  ہینم طِزنم عنم نقلب

نم )نم کنم ہنم کنم ما یعنم اظرنم ہ،نم گ،نم منم ہانم منم ملنم ک لنم ت ینم سMoleculesفنم ن،نم حارک تنم مد ےنم کنم ملنم کل�걔ںنم (
نم ادھنم ُادھنم حتکنم ک ےتنم اورنم بہنم ٹا ےتنم ہ،نم جنم جنم گپ منم ہگنم ملنم کلنم ہنم اتنم ہنم تنم ہیگ،نم دونم منم درہجنم حارک تنم ک

اجپ منم کنم المنم دینم جئنم تنم گپ منم جنم کنم ملنم کل�걔ںنم کنم تنم حتکنم ٹ ےنم جنم کنم ملنم کل�걔ںنم کنم منم ہجیتنم ہ��.

نم چکننم حارک تنم کنم ب ؤنم ینم طہفنم ہتنم ہنم اآ سنم لنم پنم کنم پنم ننم جکس،نم اگنم کنم فنم کنم مدنم سنم حارک تنم کنم ٹ ےنم س
نم گپ منم جنم کنم طفنم بنم دکینم جئنم تنم  ہینم اینم ہنم انننم لنم گنم جنم پڑ ینم پنم اوپنم کنم جبننم چتھنم ن ینم ینم بدل�걔ںنم کنم طف
تبنم کنم اک یی تٹ تبنم کنم ش تخنم کنم سنم ہ،نم اآ سنم سم یی تٹ نم واپنم اٹنم برک شنم کنم ق ے،نم چہچننم ہنم حارک تنم کنم ب ؤنم منم اینم بد ینم سم
نم میضنم سنم منم کنم طفنم اشرہنم ک ےتنم تنم سنم ظرہنم کنم جتنم ہ،نم  ہینم "وقنم کنم ت۔”نم ہ،نم  ہینم حنم حکیتنم ع�걔ںنم کنم غنم رج
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نم )نم میہنم ینم ونیعنم کنم ظرہنم کتنم ہ،نم پنم ڈی ھنم سنم س لنم سنم اآ سنم قونننم ننم طک تنم داون�걔ںنم کنم مرنم کIrreversibleپینم (
رکنم ہ��.

تب۔”نم کنم تفینم کیتنم ہ،نم ینم کنم حارک تنم گپ منم پیننم سنم ٹ ینم بف یی تٹ نم وقنم کنم ت��.نم پنم بفنم کنم ڈلنم وقنم منم موجدنم "سم
ًانم پانم جئنم گ،نم اآ سنم عپ مiنم اورنم iiiنم ،iiکنم طفنم بنم ہ،نم اگنم کنم فنم کنم النم چنم کنم واقک تنم کنم  نم نم کد ینم جئنم تنم  ہینم کتنم فر

نم ت لکنم کنم سھتنم اینم ختیصنم وابنم ہنم جنم نکریگنم ینم تانیئنم کنم عپ منم دس یبنم کنم ہ،نم وج�걔ںنم وج�걔ںنم بفنم پنم ہنم نکریگ
بتھنم چنم جیتنم ہ��.

2.��1شنم 

یپلمنم ہٹلنم ( نم )نم کKelvinنم Lord)نم اورنم لرڈنم کننم (Clausiusنم Rudolfنم رڈولنم کسیسنم (Helmholtzنم vonنم Hermannہہ
نم )نم کنم اہنم سنمنم آیئنم کنم کنم طرنم  ہینم حEntropyتک تنم کنم ننم منم اینم طنم مارنم نکریگنم ینم حارک تنم کنم عپ منم دس یبنم (

نم )نم عالمنم کنم غنم رجنم پی ینم ینم ننم پئنم جنم سنم سنم منم کیتنم ہ،نم اگنم اینم نپ منم بہThermodynamicحکیتنم (
نم منم اینم ٹ ےنم اورنم اینم گپ منم جنم پنم منم ہنم تنم حارک تنم کنم درہجنم حارک تنم پنم تنم کننم سنم نکریگنم کنم مارنم حلص
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ِینم غرنم لںیئ،نم گپ منم جنم سنم کنم نکریگ نم ہیگ،نم گپ منم جنم سنم ٹ ےنم جنم کنم طفنم بنم والنم حارک تنم کنم تڑ ینم  یسنم مارنم کنم ز
نم کنم ہجئنم یگنم اورنم ٹ ےنم جنم منم کنم نکریگنم ب ھنم جئنم یگ،نم جنم حارک تنم گپ منم جنم سنم ننم اتنم ہنم حارک تنم ٹ ےنم ج
نم ننم ج بنم ک،نم لنم درہجنم حارک تنم کنم اخفنم کنم وہجنم سنم ٹ ےنم جنم منم نکریگنم کنم اضہفنم گپ منم جنم منم نکریگنم کنم کنم س
نم ہنم زیدہنم ہتنم ہ،نم چہچننم گپ منم اورنم ٹ ےنم جنم پنم منم نپ منم کنم ما یعنم نکریگنم ہنم بتھنم ہ،نم ا یسنم وہجنم سنم حنم حکک ت
نم کنم دوس ےنم قونننم کنم اینم تفینم  ہینم بنم ہنم کنم مکرہنم بلنم نپ منم کنم ما یعنم نکریگنم منم کنم کنم ننم ہیت،نم اگنم  ہینم مننم ل
جئنم کنم نکریگنم منم کنم ہکسنم ہنم تنم اآ سنم کنم منم  ہینم ہگنم کنم حارک تنم ٹ ےنم جنم سنم گپ منم جنم کنم طفنم بنم رہنم ہ��.

نم نم ہیتنم ہنم اورنم  ہینم تپ منم بنم نم�걔ںنم پنم منم ہجتGeneralizationاآ سنم تبنم کنم زیدہنم پنم دینم جئنم تنم اآ سنم قونننم کنم تنم 
سایزرینم بنم شلمنم ہنم وجنم ٹ ےنم ج یی بج یٹ نم ہ،نم تنم ہنم  ہینم کنم گنم کنم نکریگنم کنم کنم ننم ہیت،نم فضنم کںینم کنم نپ منم منم ری
ِینم غر نم سنم حارک تنم گپ منم جنم کنم منم کنم کسنم ہ،نم ا بنم ہنم نپ منم کنم ما یعنم نکریگنم کنم ح بنم لننم کنم لنم اآ سنم تانیئنم کنم بنم ز
سایزرینم چننم منم صفنم ہیتنم ہ،نم تانیئنم کنم خچنم ہننم بئنم خدنم نکریگنم منم اضےفنم کنم سنم بنم ہ، یی بج یٹ نم لںیئنم گنم وجنم ری

سایزرینم کنم چنم سنم پانم ہننم والنم نکریگنم ہنم نکریگنم منم اآ سنم کنم سنم زیدہنم ہیتنم ہنم وجنم ٹ ےنم سنم گپ منم جنم کنم ان ِل یی بج یٹ نم ری
نم حارک تنم سنم واقنم ہیتنم ہ،نم حایتیتنم اجپ منم ینم ق ؤنم جنم قریتنم عالمنم منم بنم اوقک تنم اینم ہتنم ہنم کنم نپ منم کنم کنم اینم ح
نم کنم نکریگنم کنم ہجیتنم ہنم ل،نم اآ سنم کنم وہجنم س،نم نپ منم کنم کنم دوس ےنم حنم کنم نکریگنم منم اتنم اضہفنم ہتنم ہنم کنم ننم صف
نم مکرہنم بلنم کنم کنم تیفنم ہجیتنم ہنم بنم پر ےنم نپ منم کنم نکریگنم ب ھنم جیتنم ہ،نم بنم ما یعنم نپ منم کنم نکریگنم کنم کنم ننم ہیت

بنم ہنم بتھنم رہنم ہ��.

نم کنئک تنم کنم "برہ۔”نم کنم ن،نم اگنم اآ سنم بدنم پنم کنئک تنم کنم بنم نپ منم مننم لنم جئنم تنم حنم حکک تنم کنم دوسانم قونننم اینم اہنم پنم وگیئ
نم کتنم ہ،نم کنئک تنم کنم ما یعنم نکریگنم کنم کنم ننم ہیت،نم بنم  ہینم ماتنم بتھنم چنم جیتنم ہ،نم اآ سنم کنم اینم اچنم م لنم سرجنم ہ
نم جنم سنم ہرانم واسنم کنئک تنم کنم سنم کنم سنم منم پنم قپ منم پنم ہنم پجتنم ہ،نم سرجنم خئنم بنم کنم ٹ ینم گایئ�걔ںنم منم مات
تینم رہنم ہ،نم حارک تنم خئنم بنم منم جیتنم ہنم اورنم پنم کنم ننم لتٹ،نم  ہینم بنم اینم غنم رجنم پینم عنم ہ��. ای حارک تنم اڈن

نم فرًانم اینم سا لنم ذہنم منم آتنم ہنم کنم آینم کنئک تنم منم نکریگنم لنم انءنم عےصنم تنم بتھنم چنم جئنم یگا ؟نم فضنم کںینم کنم ہر ے
نم پآ سنم اینم اینم سنم شہنم بنتنم ہنم جنم منم سنم حارک تنم ننم برہنم آکسنم ہنم اورنم ننم ہنم برہنم سنم انرنم جکسنم ہ،نم اآ سنم بنتنم م
نم اینم ٹانم اورنم اینم گپ منم جنم اینم دوس ےنم سنم منم رکنم ہئنم ہ،نم حارک تنم گپ منم سنم ٹ ےنم جنم منم سنم کیتنم ہنم اور
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نم نکریگنم بتھنم ہ،نم بآلخنم اینم اینم لنم آتنم ہنم کنم گپ منم جنم کنم ٹ ےنم ہننم اورنم ٹ ےنم جنم کنم گپ منم ہننم کنم وہجنم س
نم دوون�걔ںنم اینم درہجنم حارک تنم پنم پنم ج ےتنم ہ،نم جنم نپ منم اآ سنم حتلنم کنم پنم جتنم ہنم تنم حارک تنم کنم ب ؤنم بنم ہجتنم ہ،نم اآ سنم ل
نم نپ منم حتلنم تازننم منم ہنم اورنم بنم تنینم نکریگنم پنم ہ،نم اآ سنم وقنم کنم جتنم ہنم کنم نپ منم حنم حکیتنم حتلنم تازننم منم ہ،نم ج
نم تنم  ہینم نپ منم گدنم وپنم سنم کنم رہنم ہنم تنم تنم اآ سنم منم مدینم کیئنم تیلینم مقنم ننم ہ،نم لنم نپ منم منم برہنم سنم ماخ
نم کنم جئ،نم جنم کنم برہنم سنم مدینم حارک تنم نپ منم کنم انرنم داخنم کنم کنم کنم جکسنم ہ،نم تنم مدینم حاریتنم سگمنم ہیگنم اورنم پ

نکریگنم اورنم بنم درجنم پنم چنم جئنم یگ��.

نم حنم حکک تنم کنم وجنم بد ینم اص لنم اوپنم بننم کنم گنم ہنم  ہینم ہنم فنم اورنم کنئیتنم تیلی�걔ںنم کنم بر ےنم منم کنم ب ےتنم ہا ؟نم سرج
نم اورنم دینم سرو�걔ںنم سنم حارک تنم کنم ب ؤنم کوڑو�걔ںنم س لنم تنم جر ینم رہنم ہ،نم لنم اینم ننم کنم ب ؤنم کنم خنم ننم ہگ،نم اینم عپ م
نم سر ےنم سنم خرجنم ہننم والنم حارک تنم اآ سنم کنم مزکنم منم جر ینم ینیلکیئنم عنم منم پانم ہیتنم ہ،نم جنم کنم ہنم اگنم ایوبا بنم م
نم تنم دینم گ،نم سرجنم بنم بآلخنم ای نھنم کنم کنم کنم شرنم ہجئنم گ،نم اورنم اگنم مالمک تنم بنم کنم غنم ملنم ماخنم کنم چ

رہنم تنم ٹانم ہ ےتنم ہ ےتنم آخنم کرنم اآ سنم کنم درہجنم حارک تنم بویننم خءنم کنم درہجنم حارک تنم کنم بابنم ہجئنم گ��.

یپلمنم ہٹلنم ینیلکیئنم تالمک تنم سنم واقنم ننم تنم اورنم اآ سنم کنم زمننم منم سرجنم کنم تانیئنم کنم مذخنم اینم اسارنم ت،نم تہ ہہ نم رہمنم فننم 
نم وہنم اآ سنم عمنم اص لنم سنم واقنم تنم کنم کنئک تنم کنم تپ منم طنم سگمنم آخنم کرنم حنم حکیتنم تازننم ینم بنم تنینم نکریگنم پنم منم ہیت
نم ہ،نم ا یسنم اص لنم سنم  ہینم اہنم ننم بآمنم ہتنم ہنم کنم کیئنم بنم سگمنم لنم انءنم طرنم پنم عےصنم کنم لنم جر ینم ننم رہنم کس،نم ح
نم حکیتنم تازننم کنم طفنم اآ سنم ینم طہفنم سنم کنم اولنم حنم حکک تنم داننم کنئک تنم کنم "حاریتنم مک ت۔”نم کنم نپ منم سنم یدنم ک ےتنم ت،
نم اناد ینم نم�걔ںنم کنم بویننم ماخ،نم منم حارک تنم کنم فاہ،نم سنم ازنم سنم وننم سگپ منم کنم جکسنم ہ،نم لنم تفینم کنم رونم س

کنئک تنم کنم کیئنم بوننم ن،نم چہچننم اینم منم  لکنم حاریتنم مک تنم سنم فارنم کنم کیئنم راسنم ن��.

نم اآ سنم دریتفنم ننم کنم کنئک تنم حنم حکیتنم وقاننم کنم اتعنم منم آخنم کرنم حاریتنم مک تنم کنم شرنم ہیگ،نم سنئاون�걔ںنم اورنم فنم داون�걔ں
نم کنم پر ینم لسننم کنم شدینم ییسنم سنم دوچرنم کنم دی،نم منم بٹینم رسنم اپنم ک بنم "منم عیئنم ک�걔ںنم نا ؟۔”نم منم درجنم ذلینم الک

ن جئنم پنم پنم ہ :
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ت “زمون ںت کت م،ت س�فرات خ ،ص،ت الال یمت او�فرت ان ینت ذہتنت کت نت ال�فرت پت آئت دنت ک
ت تنبکت کت نِمت شت کت وست تت وم�8تت مت فہ ءت ہنت ہ،ت ان ینت ک�فرنوم ںت کت مت کت کنئیت
ت انامت کت مت تت دبت جنت ہ،ت یت ست اگت غت اخط یفت ط�فرت پت مت نت تت کت ازت ک

ت اتت یت ضو�فرت ہت کت است مدت کےنت والت کیئت فت قمئت نت �فرہت س،ت انت ح قئت کت ع�فرض
قبلت ست او�فرت ایست ک یت موییست پت ان ینت �فروحت کت آئہت آشےنت کت بدت �فرکت جکست ہ�”

نم بنم سنم دوس ےنم منم ننم بنم حنم حکک تنم کنم دوس ےنم قونننم اورنم اآ سنم کنم کنئیتنم مک تنم کنم ماک تنم سنم ینم ننم اذخ
نم کنم ہنم کنم کنئک تنم بنم منم اورنم انیننم ووجدنم لنم حلصنم ہ،نم اآ سنم ترینم ت ہینم پنم اگنم ایوبا بنم منم بنم ہیگنم اورنم دینم جئنم گ

کنم آینم  ہینم غنم فنم ہنم ینم ن��.

نم حاریتنم مک تنم کنم پنم وگیئنم صفنم کنئک تنم کنم منم سنم ہنم منم ننم بنم اآ سنم کنم میضنم کنم بر ےنم منم بنم اہنم ماک ت
نم ہ،نم  ہینم امنم واضنم ہنم کنم اگنم کنئک تنم اینم خ صنم رفرنم سنم غنم رجنم پینم طرنم پنم زوا لنم آمدہنم ہنم تنم  ہینم لمودنم عےصنم س
نم موجدنم ننم ہ،نم وہجنم بنم سدہنم ہنم ینم کنم اگنم  ہینم لمودنم عےصنم سنم زنہنم ہیتنم تنم  ہینم منم بنم کچنم ہیتنم ککننم  ہینم رو ہبنم زوا ل
نم ہ،نم وجنم چنم اینم خ صنم رفرنم سنم زوا لنم پینم ہنم وہنم لمودنم عےصنم سنم موجدنم ننم ہیت،نم دوس ےنم الم ظنم منم  ہینم کنم جکسنم ہ

کنم کنئک تنم اینم خ صنم مک تنم پنم ووجدنم منم آیئنم ت��.

نم ی�걔ںنم اآ سنم امنم کنم خ لنم رکنم رضور ینم ہنم کنم انںینم ص ینم کنم سنئاننم اآ سنم رظن ےینم کنم مسنم طرنم پنم گتفنم منم ن
نم لکسنم ت،نم کنئک تنم کنم اینم بنم بنم سنم اچکننم شوعنم ہننم کنم رظن ےینم کنم اآ سنم ص ینم کنم بںینم دہیئنم منم ہننم وال
نم فیتنم مےدہاک تنم کنم انرنم کننم ت،نم لنم کنئک تنم کنم میضنم منم وقنم کنم کنم خ صنم لنم منم شوعنم ہننم کنم رظن ہینم ب ےنم ی

کنم سھتنم خصلنم حنم حکیتنم بدو�걔ںنم پنم اآ سنم سنم پنم پنم کنم جنم چنم ت��.

نم لنم اآ سنم برہنم سدہنم سنم منم کنم ابنم دریتفنم ہننم تنم اآ سنم لنم انںینم ص ینم کنم مرہنینم فک تنم کنم اینم اونکنم قنم ن
نم نم ننم منم کنم ت،نم اآ سنم منم اینم برہنم سدہنم لنم انیئنم اہOlberالئنم رک،نم اآ سنم قنم کنم اینم جنمنم مرہنم فک تنم اولنم 

نم ن جئنم کنم حلمنم سا لنم اٹینم گنم ہ،نم وہنم  ہینم کنم آسننم راک تنم کنم ترینم ک�걔ںنم رظننم آتنم ہا ؟نم آغزنم منم منم بنم ملنم دکیئنم دی
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ہ،نم آسننم اآ سنم لنم ترینم رظننم آتنم ہنم کنم سر ےنم ہنم سنم بنم زیدہنم دور ینم پنم ہنم اورنم "اآ سنم ل۔”نم اتنم ممھنم ہ��.

نم لنم فضنم کںینم کنم خءنم کنم کیئنم حنم ن،نم اآ سنم صرک تنم منم سرو�걔ںنم کنم تادنم لمودنم ہیننم چیہ،نم سرو�걔ںنم کنم لمودنم تاد
نم ما یعنم طرنم پنم کیفنم روشنم د ےنم یگ،نم فءنم منم کنم وبنم ی�걔ںنم طرنم پنم اطافنم منم پنم غنم منم اورنم لمودنم سرو�걔ںنم سنم آن
نم والنم اجا یعنم روشنم کنم ح بنم لننم کنم اینم دشارنم ن،نم کنم سر ےنم کنم تبیننم فلصنم بنھنم کنم سھتنم مآ سنم معبنم قونننم ک
نم م قبنم کنم ہیتنم جیتنم ہ،نم اآ سنم کنم منم  ہینم ہانم کنم سر ےنم کنم فلصنم دوگنم ہجئنم تنم اآ سنم کنم تبیننم اینم چتیئنم رہنم جیتنم ہنم اور
نم فلصنم تنم گنم کدینم جئنم تنم اآ سنم کنم تبیننم وننم گنم کنم ہجیتنم ہنم اورنم اآ سنم ط حنم اگنم ح بنم ہ،نم جنم دوس ینم طفنم آپنم جنم دور
نم تنم دینم ہنم رظننم آننم والنم سرو�걔ںنم کنم تادنم ب ھنم جیتنم ہ،نم سدہنم جٹیم ینم سنم ثتبنم کنم جکسنم ہنم کنم وجنم سر ےنم دونم س
نم ونر ینم س لنم کنم فلصنم پنم ہنم اننم کنم تادنم فلصنم کنم معبنم کنم تسنم سنم بتھنم ہنم ینم فلصنم کنم معبنم کنم سھتنم را�تس
نم مسنم ہ،نم جنم اننم کنم تبیننم فلصنم کنم معبنم کنم ح بنم سنم کنم ہیتنم ہنم ینم فلصنم کنم معبنم کنم سھتنم مآ سنم مس
نم ہ،نم  ہینم دوون�걔ںنم اثاک تنم اینم دوس ےنم کنم مرک خنم کدینم ہ،نم ننم  ہینم ننم ہنم کنم سنم سرو�걔ںنم سنم اینم خ صنم فلصنم پنم وج
نم ما یعنم روشنم پنم ہنم اآ سنم کحنرنم سرو�걔ںنم کنم فلص�걔ںنم پنم ننم ہت،نم ینم کنم دونم سنم ونر ینم منم دورنم سرو�걔ںنم سنم آننم وال

ما یعنم روشنم اتنم ہنم ہیتنم ہنم جنم ونر ینم منم دورنم سرو�걔ںنم سنم آننم والنم ما یعنم روش��.

نم منم اآ سنم وقنم کانم ہتنم ہنم جنم ہنم تپ منم منم فلص�걔ںنم پنم موجدنم سنم سرو�걔ںنم سنم آننم والنم روشنم کنم جنم ک ےتنم ہ،نم اگ
نم کنئک تنم کنم کیئنم حنم ننم ہنم تنم ہنم تنم آننم والنم ما یعنم روشنم کنم بنم لمودنم ہننم چیہ،نم پنم ہر ےنم آسننم کنم بنم لمودنم طرنم پ

روشنم ہننم چیہ��.

 makki.urducoder.com واپنم تنم ف�تس 18

www.iqbalkalmati.blogspot.com


نم ،نم اینم غنم منم کنئک تنم کنم ترنم کںینم جنم منم سر ےنم بنم کنم خ صنم تبیتنم کنم ب ےنم ہئنم ہنم اورنم اآ سنم کاولزنم کنم ق
نم اوسنم کتفنم تپ منم عوق�걔ںنم منم ی�걔ںنم ہ،نم شنم منم زمنم کنم گدنم پئنم جننم والنم اینم فیئنم ک ےنم منم موجدنم م
نم سر ےنم دکئنم گنم ہ،نم اآ سنم ک ےنم کنم برہنم اورنم انرنم پئنم جننم والنم سر ےنم ننم دکئنم گ،نم زمنم پنم پنم والنم روش
نم اننم کنم روش�걔ںنم کنم مہ ہعنم ہ،نم ک ےنم کنم ننم قنم بنھنم سنم زمنم پنم پنم والنم روشنم کنم شک تنم فلصنم کنم معبنم کنم ح ب
نم سنم کنم ہیگ،نم اورنم اآ سنم ط حنم زمنم پنم پنم والنم ُکنم روشنم کنم احنرنم اآ سنم کنم ک ےنم کنم ننم قنم پنم ننم ہگ،نم چہچننم اگ
کنئک تنم لمودنم ہنم تنم اینم کو�걔ںنم کنم تادنم بنم لمودنم ہیگنم اورنم زمنم پنم پننم والنم تانیئنم کنم داھرانم بنم لمودنم ہگ��.

2.��2شنم 
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ِینم غرنم لینم جتنم ہنم تنم صرک ِتنم ح لنم قر ےنم بنم ہجیتنم ہ،نم کیئنم سرہنم زمنم سنم جنم دورنم ہت نم جنم سرو�걔ںنم کنم مودنم حنم کنم ز
نم ہنم اآ سنم کنم ظرہ ینم ج�تمنم اتنم ہنم کنم ہجیتنم ہ،نم اگنم دونم سر ےنم اینم س ھنم منم واقنم ہ�걔ںنم تنم دورنم والنم سرہنم ندکینم سر ے
نم کنم پنم چنم کسنم ہ،نم کنئک تنم کنم لمودنم ہننم کنم صرک تنم منم  ہینم ووقہ ہعنم لمودنم مبتنم ہگ،نم اسنم پنم رظننم رکنم جئنم ت
نم پنم کنم گنم ح بنم ک بنم منم تیلینم لننم پیتنم ہ،نم اآ سنم صرک تنم منم بنم زمنم پنم آننم والنم روشنم لمودنم تنم ننم لنم ب
نم زیدہنم ہیگ،نم  ہینم روشنم اتنم ہیگنم جنم زمنم پنم سرجنم سنم دآ سنم لکنم منم دورنم ہننم کنم صرک تنم منم پ ےنم یگ،نم لنم  ہینم صرک ت

ًانم براک تنم منم ب لنم جئنم یگ��. بنم کنم زیدہنم آراپ منم دہنم ن،نم اآ سنم پنم بنم زمنم شک ِتنم حارک تنم سنم فر

نم  ہینم ننم کنم اینم لمودنم کنئک تنم اینم کنئیتنم بنم کنم صرک تنم ہیگنم درالصنم ا یسنم حنم حکیتنم منم کنم دوس ےنم الم ظنم منم بننم کن
نم ہنم جنم پنم پنم بنم ہکچنم ہ،نم سر ےنم خءنم منم حارک تنم اورنم روشنم اڈنلینم ہنم وجنم رتفنم رتفنم خلنم جنم منم جنم ہیتنم جیتنم ہ،
نم اگنم سر ےنم سانم سنم روشنم ہنم تنم اآ سنم سنم باہنم را�تسنم ننم ننم ہنم کنم اشا یعنم تانیئنم کنم شک تنم کنم لمودنم ہننم چیہ،نم ل
نم کنم تانیئنم کنم خءنم منم سنم کنم دوراننم دوس ےنم سر ےنم دوبرہنم ج بنم کنم لنم گ،نم ( ہینم موضنم اینم ہنم ہنم جنم  ہینم منننم کنم ای
نم ہنم س ھنم منم موجدنم دونم سرو�걔ںنم منم سنم اینم دوس ےنم کنم رظننم سنم اوجنم کدینم ہ)نم چہچننم وقنم گرننم کنم سھتنم سھت
ِتلنم تازن نم شع�걔ںنم کنم شک تنم بتھنم ہنم حنم کنم وہنم ملحنم آجتنم ہنم جنم خرجنم اورنم ج بنم ہننم والنم شع�걔ںنم کنم دریمننم ح
نم قمئنم ہجیتنم ہ،نم لنم  ہینم حنم حکیتنم تازننم تنم قمئنم ہگنم جنم فءنم منم موجدنم شع�걔ںنم کنم درہجنم حارک تنم سرو�걔ںنم کنم سنم ک
نم درہجنم حارک تنم کنم بابنم ہجئنم گ،نم چہچننم کنئک تنم کنم لمودنم ہننم کنم صرک تنم منم  ہینم اینم اشع�걔ںنم سنم ب ینم ہیگنم جنم ک

درہجنم حارک تنم کنم ہارنم ڈگ ینم ہگنم اورنم آسننم بنم بئنم ترینم رظننم آننم کنم اننم شع�걔ںنم سنم دہنم رظننم آئنم گ��.

سایزرچنم اولز نی یپ نم نم ننم اپنم پنم کدہنم قنم کنم حنم بنم خدنم ہنم پنم ک،نم اآ سنم ننم دینم کنم کنئک تنم منم گدنم کنم بنم ب ینم مارنم موجدہہ
نم ہنم اورنم تزینم کنم کنم شع�걔ںنم کنم زیدہنم تنم مارنم  ہینم مدہنم ج بنم کنم لنم ہنم اورنم اآ سنم لنم آسننم ترینم رظننم آتنم ہ،نم لنم بنم ق
نم سنم ب ینم تنم کنم حلمنم ہننم کنم بنم ووجدنم  ہینم وضتحنم بد ینم طرنم پنم نصقنم ہ،نم ککننم تانیئنم کنم شںیعنم ج بنم ک ےتنم ک ےت

 ہینم گدنم ا یسنم شک تنم سنم دہنم لنم یگنم جنم شک تنم سنم وہنم شع�걔ںنم کنم ج بنم کنم رہنم ہ��.

نم اینم اورنم منم حنم  ہینم ہنم کنم کنئک تنم کنم لمودنم ہننم کنم موضنم تکنم کدینم جئ،نم فضنم کںینم سرو�걔ںنم کنم تادنم بنم زیدہ
نم ہنم جنم اینم لمودنم فئنم بنم گ ےنم ہئنم ہ،نم ا بنم سرو�걔ںنم کنم زیدہنم تنم روشنم کنئک تنم سنم برہنم جنم کنم گنم ہنم رہنم ہ،
نم لنم اآ سنم حنم منم بنم اینم منم تصقنم موجدنم ہ،نم اینم اینم تصقنم جنم سنم آزئکنم ینٹنم سہںینم ص ینم منم واقنم ت،
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ثنم کنم میہنم سنم ہ،نم رہنم سرہنم رہنم دوس ےنم سر ےنم پنم وقک تنم تذ بنم لتنم اورنم اسنم اپنم جبننم ک
تث
ِششکنم  نم اآ سنم تصقنم کنم تنم 

نم ہنم چہچننم سرو�걔ںنم کنم جنم پنم منم کنئک تنم منم تپ منم سر ےنم اکنم "گںی۔”نم گنم اورنم وقک ِتنم تذ بنم کنم مزکنم پنم یرک شنم کدںی
نم گ،نم چہچننم برہنم اینم لنم تنم کنم اگنم کنئک تنم کنم کیئنم خ صنم مزکنم اورنم کرہنم بنم ہنم تنم اسنم خدنم اپنم انرنم گنم کنم خنم ہجننم چیہ،
نم چہچننم اینم مودنم اورنم سنکنم کنئک تنم غنم منم ہنم اورنم اسنم وقک ِتنم تذ بنم کنم ہت�걔ںنم مرنم ہننم ہ،نم تذ بنم کنم منم اگ

ِسنم د�تسنم اتنم جنننم ہنم کیفنم ہگنم کنم ینٹنم ننم کنم خ یبنم سنم اآ سنم منم سنم پنم تنم کنم کشش نم ایوبا بنم منم پنم سنمنم آئنم گ،نم 
ِزکنم تذ بنم کنم طفنم مرنم ہننم کنم لنم رضور ینم ہنم کنم اآ سنم کنم ای نم کنم ہ،نم ینٹنم ننم دلنم د ینم کنم کنئک تنم کنم اپنم م
ِزکنم تذ بنم موجدنم ہ،نم اگنم کنئک تنم اپنم وسنم منم لمودنم ہنم اورنم سر ےنم اآ سنم منم کنم وبنم ی�걔ںنم طرنم پنم ب ےنم ہئ نم م
نم ہنم تنم کنئک تنم کنم ننم مزکنم ہگنم اورنم ننم ہنم کرہ،نم کنم بنم اینم سر ےنم کنم رہنم طفنم سنم ہ ہینم سر ےنم کنم گنم ننم کنم طر

پنم سر ینم وقیتنم اینم دوس ےنم کنم مرک خنم کدںینم یگنم اورنم سرہنم سنکنم رہنم گ��.

نم )Paradoxاناپ منم پینم کنئک تنم کنم قنم پنم ینٹنم کنم حنم مننم لنم جئنم تنم ہرانم سمنم پنم لمودنم کنئک تنم اورنم اولزنم کنم قنم (
نم سنم ہتنم ہ،نم برہنم ینم لنم ہنم کنم ہنم کنم اینم کنم سمنم لزًامنم کننم ہگ،نم لنم اگنم ہنم روننم ہننم والنم واقک تنم کنم بنم ک

نم )نم سنم کپ منم لنم تنم اننم منم سنم کنم اینم کنم مننم لنم کنم منم سنم ننم سنم ہ،نم وجHindsightفنم وادراکنم ینم پنم انشینم (
نم )نم مTime)نم منم لمودنم ہنم بنم  ہینم ہنم کنم کنئک تنم زم�걔ںنم (Spaceموضنم غنم ہنم وہنم  ہینم ننم ہنم کنم کنئک تنم م�걔ںنم (

ِنینم فک تنم کنم اآ سنم موضنم کنم وہجنم سنم اٹنم کنم کنئک تنم غنم منم ہ،نم لنم ا بنم ہ نم لمودنم ہ،نم شنم ف�걔ںنم آسننم کنم قنم مرہ
نم جتننم ہنم کنم دوون�걔ںنم موضنم غنم ہ،نم او لنم تنم  ہینم کنئک تنم سنکنم ننم ہنم بنم پنم رہنم ہ،نم دومئنم  ہینم کنم سر ےنم بنم لنم
نم مک تنم سنم جنم ننم رہنم ورننم وہنم کنم کنم اپنم ای نھنم خچنم کنم کنم ٹ ےنم اورنم بنم ونرنم ہچنم ہ ےت،نم  ہینم حنم ہنم ک
نم سر ےنم ا بنم بنم جنم رہنم ہنم اآ سنم امنم پنم دلتلنم ہنم کنم کنئک تنم میضنم منم کنم لنم وقنم پنم مِضنم ووجدنم منم آیئنم ہیگ،نم اگ
نم کنئک تنم کنم عنم لمودنم ہنم تنم پنم اولنم کنم قنم فرًانم رفنم ہجننم چیہ،نم کا ؟نم  ہینم دینم کنم لنم اینم دورنم درازنم سر ےنم کنم تر
نم کںی،نم ا بنم چکننم روشنم اینم خ صنم رفرنم (تنم لکنم کنم ٹیمنم یفنم س)نم سنم سنم کیتنم ہنم اآ سنم لنم ہنم سرہنم وینم رظننم آئنم گ
نم جنم وہنم روشنم کنم وہ�걔ںنم سنم رواننم ہ ےتنم وقنم ت،نم آجنم وہ�걔ںنم کنم منم ہنم ہنم آجنم وہ�걔ںنم سنم آننم والنم روشنم کنم مدنم سنم ن

ٹسنم 
ئ یپ بج یپل ٹ
ٹ
نم نم ہنم سنم چنم سنم پآ سنم ونر ینم س لنم کنم فلصنم پنم ہ،نم چہچننم ہنم  ہیBetelgeuseدینم س،نم منم اینم روشنم سرہنم  یبنم 

نم وینم رظننم آئنم گنم جنم  ہینم آجنم سنم سڑھنم چنم سنم س لنم پنم ت،نم چہچننم اگنم کنئک تنم آجنم سنم دآ سنم کوڑنم س لنم پنم مِضنم ووجدنم م
نم آیئنم ہنم تنم ہنم زمنم سنم دآ سنم کوڑنم ونر ینم س لنم کنم فلصنم سنم آگنم کیئنم سرہنم رظننم ننم آئنم گ،نم ہکسنم ہنم کنم کنئک تنم مین
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نم وسنم منم لمودنم ہنم لنم اگنم اآ سنم کنم اینم مودنم عنم ہنم تنم ہنم کنم بنم ط حنم سنم اینم خ صنم فلصنم سنم آگنم ننم دی
س،نم چہچننم مودنم عنم کنم سرو�걔ںنم کنم اینم لمودنم تادنم سنم آننم والنم ما یعنم روشنم مودنم ہیگنم اورنم منم طرنم پنم کیفنم کنم ہیگ��.

نم حنم حکیتنم نءنم رظننم سنم بنم ہنم ا یسنم ننم پنم پنم ہ،نم چکننم خلنم فءنم بنم ب ینم ہنم اآ سنم لنم سرو�걔ںنم کنم اسنم شع�걔ںنم س
نم بننم اورنم پنم حاریتنم تازننم پنم لننم منم بنم لنم عہصنم درکرنم ہ،نم کنئک تنم کنم اباءنم سنم لنم کنم ا بنم تنم وجنم وقنم گرانم ہ

وہنم اتنم ننم ہنم کنم حنم حکیتنم تازننم قمئنم ہکس��.

نم چہچننم تپ منم شاےدہنم ا یسنم طفنم اشرہنم ک ےتنم ہنم کنم کنئک تنم کنم عنم لمودنم ننم بنم مودنم ہ،نم میضنم منم وقنم کنم کنم خ ص
نم لنم پنم  ہینم ووجدنم منم آیئ،نم اگ�ہچنم اآ سنم وقنم  ہینم تانیئنم سنم ب ینم ہیئنم اورنم مکنم ہنم لنم بح لنم رو ہبنم زوا لنم ہنم اورنم م
ًانم ہنم بنم سنم سا لنم جنم لنم ہ،نم خمتنم کنم ہگا ؟نم کنم صرک تنم م نم منم کنم لنم اسنم حاریتنم مک تنم کنم شرنم ہجننم ہ،نم فر
نم ہگا ؟نم  ہینم عنم آاننم فاننم ہگنم ینم بریا ؟نم اورنم کنم  ہینم بنم قلبنم فنم ہنم کنم حاریتنم مک تنم کنم بر ےنم منم سنئاون�걔ںنم کنم موجدنم تر

غنم ثتبنم ہجئا ؟
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ب بنم سپ م

پت تت م

ِنینم کنئک تنم بنم میضنم کنم عنم کنم منم کنم تنم کنم لنم لزپ منم خ لنم ک ےتنم ہ،نم منم ننم پنم ب ب نم ترینم داون�걔ںنم کنم ط حنم مرہ
نم منم وضتحنم کنم تنم کنم حنم حکک تنم کنم وقاننم مودنم عنم کنم کنئک تنم تزینم ک ےتنم ہ،نم تپ منم سنئاون�걔ںنم کنم تابینم منم رائ
نم ہنم کنم تپ منم کنئک تنم دآ سنم سنم بنم بنم س لنم پنم بنم بنم سنم ووجدنم منم آیئ،نم اورنم ا یسنم واقنم ننم کنئک تنم کنم اآ سنم کنم انپ منم ک
نم راہنم پنم گژمننم کدی،نم کنئک تنم کنم آغزنم پنم غرنم وفنم اورنم ابایئنم ملحنم منم ووقعنم پینم ہننم والنم ع�걔ںنم پنم تنم سنم ہنم اآ س

کنم منم بنم کنم بر ےنم منم اہنم ن جئنم پنم پنم سنم ہ��.

نم  ہینم رظن ہینم کنم کنئک تنم ہنم سنم موجدنم ننم ہنم م یبنم تننم کنم انرنم بنم گ ینم جںینم رکنم ہ،نم اگ�ہچنم ینیننم ف�걔ںنم ننم ای
نم لنم زوا لنم اورنم اب ینم کنئک تنم کنم امنک تنم پنم بنم غرنم کنم لنم تپ منم ب ےنم م یبنم ماہنم منم  ہینم عہنم شلمنم ہنم کنم خانم ننم کنئک ت

کنم میضنم منم وقنم کنم اینم خ صنم لنم پنم پانم ک��.

نم کنئک تنم کنم اینم بنم ب ےنم دھکنم سنم اچکننم جنم لنم کنم رظن ہینم وزیننم ہ،نم اآ سنم کنم سنم سنم زیدہنم باہنم را�تسنم شدک تنم دور
سایززنم ( ییف وولنم کنم اینم مرہنم وینم سل یی بٹ یپ ٹ

ن
نم )نم کنم فSlipherنم Vestoدرازنم کنم ک ؤ�걔ںنم سنم آننم والنم روشنم کنم ونیعنم سنم منم ہ،نم 

نم )نم منم کنم گنم صنم آزمنم مےدہاک تنم کStationنم Flagstaffنم Observatoryنم Navalنم Statesنم Unitedسفنم رصگہنم (
نم نم منم دینم کنم دورنم کنم کںیئنم ندکینم ک ؤ�걔ںنم ک1920)نم ننم Hubbleنم Edwinاتعنم منم امکینم مرہنم فک تنم ایوننم ہنم (

نننم رصگہنم ( یئلس نم 100)نم کنم Observatoryنم Wilsonنم Mountمےلبنم منم قر ےنم زیدہنم سرک خنم رظننم آیتنم ہ،نم ہنم ننم م ؤننم و
نم اننم کنم قنم کنم دورنم بنم اس لنم ک ےتنم ہئنم اآ سنم بتھنم ہیئنم سیخنم کنم مےدہہنم کنم اورنم اینم گافنم ک،نم اآ سنم ننم دریتفنم کنم ک

اآ سنم سر ےنم منم منم اینم خ صنم تبیتنم ہ،نم کیئنم ک�걔ںنم جنم زیدہنم دورنم ہنم اتنم ہنم سرک خنم رظننم آیتنم ہ��.
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ییفنم ینم سپ منم ( نم )نم بینم جئنم تنم ننم روشSpectrumروشنم کنم رننم کنم تنم اآ سنم کنم ط ِلنم مجنم سنم ہ،نم سنم روشنم کنم ط
نم چ یٹنم ط لنم مجنم منم منم ہنم جنم سرک خنم روشنم لنم ط لنم مجنم منم منم ہ،نم دورنم کنم ک ؤ�걔ںنم کنم سرک خنم ہننم ظرہنم کتنم ہنم کنم ان
ِلحمنم ووقعنم کنم احای طنم سنم ت ییفنم کنم تنم خای طنم کنم  نم کنم روشنم کنم ط لنم مجنم کنم ط حنم پنم ئگنم ہ،نم کنم ک ؤ�걔ںنم کنم ط
نم کننم کنم بنم ہنم ننم مرہجنم بلنم اثنم کنم ت قینم ک،نم اآ سنم ننم خ لنم پنم کنم کنم روشنم کنم اماجنم کنم پ ؤنم کنم وہجنم  ہینم ہنم ک

)نم کنم بدنم رک��.Cosmologyکنئک تنم پنم رہنم ہ،نم اآ سنم ترینم اعننم کنم سھتنم ہنم ننم جدینم کنک تنم (

نم پنم کنئک تنم کنم ونیعنم بنم سنم لوگ�걔ںنم کنم ششنم وپنم منم ڈا لنم دینم ہ،نم کہنم ارضنم پنم سنم دینم جئنم تنم لنم ہنم جنم دورنم دراز
نم کنم کںیئنم ہنم سنم دورنم ہنم رہنم ہ،نم تہنم اآ سنم کنم منم  ہینم ننم ہنم کنم زمنم کنئک تنم کنم مزکنم ہ،نم پر ینم کنئک تنم منم  ہینم طِز
اانم کنم زیدہنم مسنم ہگ��.��.��.نم دوس ینم سنم ہنم رہنم ہ،نم اآ س یھ

ٹ بجمگ نم پ ؤنم اوسنم رہنم جنم اینم جنم ہ،نم رہنم ک�걔ں��.��.نم بنم ک ؤ�걔ںنم کنم 
یھےنم کنم دریمننم کنم خءنم پاتلنم جنم رہنم ہ��.

ٹ بجمگ عنم کنم ترنم ی�걔ںنم زیدہنم بنم کنم جکسنم گنم اگنم ہنم  ہینم فضنم کنم لنم کنم ک ؤ�걔ںنم کنم 

نم نم سنم آشنم ہ،نم ینم اآ سنم س لنم ج1915 ہینم کنم کنم خءنم پنم کسنم ہنم قر ےنم حاننم نکنم ہگنم لنم سنئاننم اآ سنم ترنم سنم 
نم آئنم سئنم ننم اپنم ما یعنم رظن ہینم اضیفنم شعئنم کوای،نم اآ سنم رظن ےینم کنم رونم سنم تذ بنم درالصنم فءنم کنم انءنم ینم خیگنم کنم م
نم ہ،نم اینم اعرنم سنم فءنم لارنم ہنم اورنم اآ سنم کنم پ ؤنم اورنم خیگنم کنم احنرنم اآ سنم منم موجدنم مد ےنم کنم تذ یبنم خایصک تنم پنم ہ،

مےدہ ےنم سنم اآ سنم رظن ےینم کنم ت قینم ہیتنم ہ��.

نم )نم کنم پ ؤنم کنم  ہینم رظن ہینم آسیننم سنم سنم جکسنم ہ،نم فضنم کںینم کنم اینم ربنم کSpaceاینم سدہنم تنم کنم مدنم سنم م�걔ںنم (
وو�걔ںنم کنم ظرہنم کنم رہنم ہ،نم ا بنم فضنم کںینم کنم آپنم اآ س یھ

ٹ بجمگ نم ڈور ینم پنم ب�걔ںنم کنم اینم قرنم چ�걔ںنم ہ،نم اورنم  ہینم بنم ک ؤ�걔ںنم کنم 
نم ڈور ینم کنم سو�걔ںنم کنم پنم کنم کنم ہ،نم سر ےنم بنم اینم دوس ےنم سنم دورنم ہنم ہ،نم آپنم کنم اینم بنم کنم مےدہہنم کںینم اردنم گد
نم کنم بنم اآ سنم سنم دورنم ہنم رظننم آںیئنم گ،نم ینم کنم پ ؤنم رہنم جنم ی�걔ںنم ہنم اورنم کنم بنم کنم کیئنم خ یصنم مپ منم حلصنم ن،نم ی
نم کنم کیئنم بنم اینم ننم جنم کنم حالنم سنم دوس ےنم بنم ہنم رہنم ہ،نم بنم شنم بیئنم ئگنم تینم منم کیئنم ننم کیئنم بنم مزک ی
نم ہکسنم ہنم لنم اآ سنم کنم ڈور ینم کنم پنم کنم طقینم سنم کیئنم واسنم ن،نم لنم اگنم ب�걔ںنم سنم منینم  ہینم ڈور ینم لمودنم لیئنم ک

بئئنم کنم تک تنم بننم کننم کنم رضورک تنم ننم رہنم یگ��. ہنم ینم دائ ےنم کنم صرک تنم منم ہنم تنم اآ سنم ط حنم کنم رظن ینم ش
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Minutesنم Threeنم Firstنم Theپنم تنم منم –نم 

یھےنم کنم اورنم ڈور ینم م�걔ںنم ینم خءنم کنم ظرہنم کیتنم ہ،نم ڈور ینم کنم پنم ب
ٹ بجمگ نم پنم ہیئنم کنئک تنم کنم ینم جنم خک،نم بنم ک ؤ�걔ںنم کنم 

نم اینم دوس ےنم سنم دورنم ہنم ہ،نم ڈور ینم ینم مننم کنم کنم پنم اآ سنم منم سنم کننم والنم بیقنم میسیطنم شع�걔ںنم کنم ط لنم مج
بنم بتھنم ہ،نم ہنم ننم وجنم سرک خنم ت لنم دریتفنم کنم ت،نم ا یسنم عنم کنم منم ہ��.

3.��1شنم 

ِینم غرنم ب نم کنم اینم بنم پنم غرنم کںی،نم اآ سنم کنم قبینم تنینم ہ ہینم اگنم قبینم تنینم ہئنم بنم کنم ننم ننم رفرنم سنم ز
نم سنم دورنم ہنم گ،نم کیئنم بنم حالنم کنم بنم سنم جنم دورنم ہگنم وہنم اتنم ہنم زیدہنم رفرنم سنم پ ےنم ہنم گ،نم اآ سنم ط حنم کنم پ ؤنم م
نم دورنم ینم پ ےنم ہنم کنم رفرنم دریمیننم فلصنم کنم سھتنم تسنم را�تسنم رکنم ہ،نم  ہینم بنم اہنم تنم ہ،نم ا بنم روشنم کنم لو�걔ںنم ی

یھےنم سنم دوس ےنم کنم طفنم سنم کنم رہنم ہ
ٹ بجمگ نم اماجنم پنم غرنم کںینم وجنم اینم بنم سنم دوس ےنم کنم طفنم ینم ک ؤ�걔ںنم کنم اینم 

نم اورنم مننم وسنم پینم ہنم ینم پنم رہنم ہ،نم جنم مننم پنم ہنم تنم میجنم بنم پنم ہ،نم اآ سنم منم سنم کنئیتنم سرک خنم ت ل
نم کنم وضتحنم ہیتنم ہ،نم ہنم ننم مپ منم کنم کنم سرک خنم ت لنم کنم مارنم فلصنم کنم سھتنم را�تسنم مسنم ہنم ینم کنم کیئنم ک�걔ں
نم کہنم ارضنم سنم جنم دورنم ہیگنم اآ سنم کنم روشنم منم پینم جننم والنم سرک خنم ت لنم اتنم ہنم زیدہنم ہگ،نم  ہینم ننم پنم د ینم ئگنم سدہنم ت

کنم نیعنم م قبنم ہ��.

نم اگنم کنئک تنم پنم رہنم ہ،نم تنم اآ سنم کنم منم ہنم کنم میضنم منم اآ سنم کنم اجاءنم زیدہنم قبینم رہنم ہ�걔ںنم گ،نم ہنم کنم مےدہاک ت
نم سنم ش حنم پ ؤنم ینم کنم پ ؤنم کنم رفرنم نلنم ئگ،نم اآ سنم ش حنم کنم ت قینم بنم منم ہننم والنم زیدہنم بنم مےدہاک تنم سنم بنم ہیت
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نم ہ،نم اگنم ہنم کنئیتنم فنم کنم النم چنم سنم تنم تپ منم کںیئنم واپنم میضنم بنم منم اآ سنم ننم کنم طفنم جیتنم اورنم بہنم مای طنم ہیتنم رظن
نم آںیئنم یگنم ج�걔ںنم سنم  ہینم چنم ت،نم موجدہنم ش حنم پ ؤنم کنم عنم سنم ہنم ح بنم لنم سنم ہنم کنم کنم کوڑو�걔ںنم س لنم پنم  ہینم کںیئ
نم بہنم منم ہیئنم تنم لنم در�تسنم ح بنم لننم کنم راہنم منم دونم مک تنم حئنم ہ،نم اینم تنم در�تسنم پشئنم لنم ہنم منم ہنم اور
نم اآ سنم منم کنم ط حنم کنم اغای طنم ہکسنم ہ،نم اورنم دوس ےنم ابنم تنم تسنم ینم پ ؤنم کنم در�تسنم رفرنم منم بنم اتنم عپ منم تنم پینم جت
نم ہنم کنم  ہینم عًامنم تنم شہنم قنم سنم دوگنم بنم ہکسنم ہ،نم جنم سنم قلبنم ذکنم اخفک تنم جنم لنم ہ،نم حلکننم جدینم اورنم اطتقر

ِینم تنم آننم والنم ک ؤ�걔ںنم کنم تادنم بنم ب ھنم ئگنم ہ��. دورب�걔ںنم کنم مدنم سنم ز

نم دومئنم  ہینم کنم کنئک تنم کنم پ ؤنم کنم ش حنم وقنم کنم سھتنم منم ننم رہنم ہ،نم ش حنم پ ؤنم کنم منم ننم ہننم کنم وہج
نم ک ؤ�걔ںنم کنم دریمننم پیئنم جننم والنم تذ یبنم وقک تنم ہ،نم  ہینم تذ یبنم وقک تنم کنئک تنم منم موجدنم مد ےنم اورنم تانیئنم کنم تپ منم اقپ منم ک
نم مبنم موجدنم ہ،نم وقک ِتنم تذ بنم بکی�걔ںنم کنم ط حنم عنم ک ےتنم ہئنم اورنم برہنم کنم جبننم لنم ک ؤ�걔ںنم کنم راہنم منم رکو ٹنم بنم ہ،
نم ننم کنم طرنم پنم وقنم کنم سھتنم سھتنم ک ؤ�걔ںنم کنم رفرنم کنم ہیتنم چنم جیتنم ہ،نم اآ سنم سنم اذخنم کنم جکسنم ہنم کنم میضنم منم کنئک ت
نم ا بنم کنم ننم زیدہنم ت ینم سنم پنم رہنم ہیگ،نم اگنم ہنم کنئک تنم کنم اینم خ صنم حنم کنم ج�تمنم کنم وقنم کنم م لبنم گاف

نم نم سنم منم جنم خنم حلصنم ہگ،نم اآ سنم گافنم سنم پنم چنم ہنم کنم اپنم آغزنم منم کنئک تنم ب3.��2کنم تنم ہنم عًامنم شنم ننم 
نم بنم ہیئنم حتلنم منم ت،نم پنم  ہینم بنم ت ینم سنم پ،نم پنم کنئک تنم کنم حنم بنھنم کنم سھتنم سھتنم اآ سنم منم مد ےنم کنم اوس
نم کتفنم بنم ت ینم سنم کنم ہیئ،نم اگنم ہنم اآ سنم خنم خہنم کنم کنم کنم پنم کنم اباءنم ینم صنم وقنم پنم لنم جںیئنم تنم دینم جکسنم ہ
نم کنم اپنم لنم آغزنم منم کنئک تنم کنم حنم صنم اورنم ش حنم پ ؤنم لمودنم ت،نم دوس ےنم الم ظنم منم ہنم کنم سنم ہنم کنم آجنم ک ؤ�걔ںنم م

موجدنم ُکنم مدہنم اینم ننم منم مودنم ت،نم  ہینم بنم بنم نمنم رظن ےینم کنم املنم اورنم اصلنم بننم ہ��.
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نم کنئک تنم کنم پ ؤنم کنم ش حنم منم ہننم والنم کنم کنم وبنم خکنم کنم م قبنم ہیتنم ہ،نم جنم وقنم صنم تنم تنم پ ؤنم لمودنم ش ح
سنم ہانم ت،نم ینم بنم بنم کنم لنم ہ��.

3.��2شنم 

نم لنم کنم اآ سنم خنم خہنم کنم اباءنم تنم باھننم کنم عنم در�تسنم ہ،نم بنم سنم مرہنینم کنم ندینم  ہینم در�تسنم ہنم اگنم  ہینم در�تس
نم ہنم کنم کنئک تنم کنم اینم اباءنم تنم تنم پنم بنم بنم کنم ہننم بنم ینم ہ،نم اورنم اگنم اینم ہنم تنم پنم اآ سنم خنم خہنم کنم آغزنم منم ای
نم دھکنم سنم کنم زیدہنم منم رکنم ہ،نم یدنم رہنم کنم جنم پ ؤنم کنم گافنم سنم ظرہنم کنم گنم ہنم وہنم خدنم م�걔ںنم کنم پ ؤنم ہنم چہچن
نم حنم کنم صنم ہننم کنم منم منم  ہینم ننم کنم مد ےنم کنم بنم کنم لمودنم کتفنم کنم حلمنم بنم دینم گنم ہ،نم اآ سنم کنم منم  ہینم ہ

نم )نم منم ب لنم دینم گنم ہ،نم اآ سنم کنم منم  ہینم بنم ہنم کنم بنم بنم م�걔ںنم کنم سھتنم سھتNothingکنم م�걔ںنم کنم بنم کنم لئشنم (
نم مد ےنم اورنم تانیئنم کنم بنم ننم آغزنم ہ،نم اآ سنم سر ےنم ترنم کنم اہنم تنینم پنم  ہینم ہنم کنم اینم کیئنم خلنم جنم ینم خءنم پنم سنم موجد
نم ننم تنم جنم منم بنم بنم ووقعنم پینم ہا،نم اآ سنم بد ینم رظن ےینم کنم وقنم پنم بنم اط قنم ہتنم ہ،نم مد ےنم کنم لمودنم کتفنم اور
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نم م�걔ںنم کنم لنم انءنم ک ؤنم بنم وقنم کنم آگنم اینم حنم لتنم ہ،نم اآ سنم کنم وہجنم  ہینم ہنم کنم زم�걔ںنم اورنم م�걔ںنم دوون�걔ںنم تذ بنم کنم بثع
نم کنم ہ،نم آئنم سئنم کنم عمنم رظن ہینم اضیفنم سنم ینم ننم ننم ہنم اورنم تبک تنم سنم بنم ثتبنم ہتنم ہ،نم بنم بنم کنم حتل
نم کنم ماک تنم منم سنم اینم زم�걔ںنم کنم لمودنم بڑنم ہنم جنم کنم بثعنم زم�걔ںنم (اورنم م�걔ں)نم کنم ترنم ہنم کنم بنم بنم سنم پنم ک
نم طفنم پینم ننم جکس،نم جنم ننم کنم ق لنم کننم پنم ہنم مرنم ہنم وہنم  ہینم ہنم کنم بنم بنم ہنم تپ منم طنم مارو�걔ںنم ینم م�걔ں،
نم زم�걔ں،نم مدہنم اورنم تانیئنم کنم ننم آغزنم ت،نم بنم سنم ل گنم پھچنم ہنم کنم بنم بنم سنم پنم کنم ت،نم مرہجنم بلنم ن جئنم کنم روشنم م
نم ظرہنم ہنم کنم  ہینم سا لنم بنم منم ہ،نم ا یسنم ط حنم  ہینم سا لنم بنم بنم منم ہنم کنم بنم بنم کنم بپنم ہننم کنم سنم کننم تنم ینم ک

ت،نم اآ سنم سنم پنم کیئنم ننم ت،نم اورنم ج�걔ںنم پنم وقنم ننم ہنم وہ�걔ںنم عپ منم فنم تنم کنم کیئنم سا لنم ن��.

نم اگنم بنم بنم رظن ےینم اورنم اآ سنم کنم کنئک تنم کنم اباءنم کنم بر ےنم منم عنم وغبینم ماک تنم کنم بدنم صفنم کنئیتنم پ ؤنم ک
ِنینم کنئک تنم اسنم مدنم کدی،نم  نم نم منم اآ سنم رظن ےینم کنم حنم منم اہنم اضیفنم شدک تنم م1965شاےدہنم پنم ہیتنم تنم غبلنم بنم سنم مرہ

نم وجنم  ہینم تنم کنم تپ منم کنئک تنم حاریتنم شع�걔ںنم سنم ب ینم ہیئنم ہ،نم ہنم پنم  ہینم حاریتنم شںیعنم خءنم منم سنم رہنم طفنم سنم ی�걔ں
نم شک تنم کنم سھتنم پیتنم ہ،نم  ہینم شںیعنم کنئک تنم کنم اباءنم کنم ذرانم بنم سنم ا بنم تنم بنم رکو ٹنم منم جر ینم وسر ینم ہ،نم چہچن
ییفنم جنم ہنم وج ییفنم اآ سنم بنم کنم تبیننم کنم ط نم  ہینم ابایئنم کنئک تنم کنم حتلنم کنم اینم تینم فاہنم کیتنم ہ،نم اآ سنم حاریتنم اشعنم کنم ط
نم حنم حکیتنم تازننم حلصنم کنم کچنم ہ،نم اآ سنم بنم کنم شع�걔ںنم کنم طک تنم داننم سہنم جنم کنم شںیعنم کنم ہ،نم اآ سنم سنم ننم ن
ہنم کنم ابایئنم حتلنم منم کنئک تنم حنم حکیتنم تازننم منم تنم ینم کنم اآ سنم کنم تپ منم ح�걔ںنم کنم درہجنم حارک تنم ی�걔ںنم ت��.

نم نم ڈگ ینم سنم گینم سنم تنم درج270اننم پنم م ینم حاریتنم شع�걔ںنم کنم پشئنم سنم پنم چنم ہنم کنم اننم کنم درہجنم حارک تنم منم 
نم اوپنم ہ،نم لنم درہجنم حارک تنم کنم  ہینم تیلینم وقنم کنم سھتنم سھتنم بنم آہنم آہنم ہیئ،نم  ہینم شںیعنم شوعنم منم ظرہنم ہنم ب
نم گپ منم تنم اورنم اننم کنم ط لنم مجنم بنم چ یٹنم ت،نم کنئک تنم کنم پ ؤنم کنم سھتنم  ہینم بنم اینم سدہنم سنم فرملنم کنم م قب
نم ٹ ینم ہیتنم گ،نم کنئک تنم کنم ننم قنم دوگنم ہانم تنم درہجنم حارک تنم آداھنم رہنم گ،نم ٹانم ہننم کنم  ہینم عنم بنم سرک خنم ت لنم جنم ہ،
نم حاریتنم شںیعنم اورنم روشنم دوون�걔ںنم بیقنم میسیطنم شںیعنم ہنم اورنم ا یسنم وہجنم سنم حاریتنم شع�걔ںنم کنم ط لنم مجنم بنم کنئک تنم ک
نم پنم سنم پنم جتنم ہ،نم کنم درہجنم حارک تنم کنم شع�걔ںنم کنم ط لنم مجنم اوچننم درہجنم حارک تنم کنم شع�걔ںنم سنم زیدہنم ہتنم ہ،نم ای
نم مبتنم پنم جنم ہنم میضنم کنم طفنم بتھنم ہنم تنم دینم ہنم کنم کنئک تنم اباءنم منم ینم بنم گپ منم رہنم ہیگ،نم  ہینم حاریتنم شںیع

نم نم سنم گینم رہنم گنم ہگ،نم اآ سنم س4000بنم بنم ہننم کنم کیئنم چرنم لکنم س لنم بنم کنم ہنم جنم کنئک تنم کنم درہجنم حارک تنم کیئنم 
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نم )نم کنم شنم منم تنم اورنم اآ سنم وہجنم سplasmaنم ionizedپنم اولنم گنم وجنم زیدہنم تنم ہیئروجنم پنم منم تنم آئنم پزمنم (
نم اآ سنم منم سنم بیقنم میسیطنم شںیعنم ننم گرنم کسنم ت،نم درہجنم حارک تنم کنم ہننم کنم سھتنم سھتنم آئنم پزمنم غنم آئنم عپ م

ہیئروجنم گنم کنم شنم اخرنم کنم گنم وجنم شفنم ہ،نم اآ سنم ننم حاریتنم شع�걔ںنم کنم اپنم انرنم سنم گرنم جننم دی��.

ییفنم جنم ہنم بنم  ہینم بنم ہنم کنم آسننم م ییفنم سہنم جنم کنم ط نم پنم م ینم شع�걔ںنم کنم وہجنم امزنم صفنم ینم ننم کنم اآ سنم کنم ط
نم رہنم طفنم اننم کنم شک تنم انیئنم ی�걔ںنم ہ،نم آسننم کنم منم س�걔ںنم سنم آننم والنم شع�걔ںنم کنم درہجنم حارک تنم منم بنم صف
نم اینم درجنم کنم لکںینم حنم کنم ف قنم ہ،نم  ہینم ہار ینم اورنم یتیننم ظرہنم کیتنم ہنم کنم ب ےنم پننم پنم کنئک تنم کیفنم زیدہنم مH سل

Homogeneousنم نم ہنم ککننم اگنم کنئک تنم کنم کنم خ صنم حنم ینم کنم خ صنم سنم منم مدہنم متلبنم زیدہنم منم ہتنم تنم درہجنم حارک ت
نم کنم تنم سنم اآ سنم کنم اظرنم ہت،نم دوس ینم طفنم ہنم جتننم ہنم کنم کنئک تنم منم طرنم پنم ی�걔ںنم ننم ہ،نم مدہنم ک�걔ںنم منم منم ہ
یھےنم ب ےتنم ہ،نم اگنم لک�걔ںنم ونر ینم سل�걔ںنم کنم پننم پنم دی

ٹ بجمگ یھےنم لمنم کنم ب ےنم 
ٹ بجمگ یھےنم ہنم اورنم پنم  ہینم 

ٹ بجمگ نم اورنم آگنم ک ؤ�걔ںنم کنم 
جئنم تنم کنئک تنم کنم س تخنم ج گنم  یسنم لنم ہ،نم ک ؤ�걔ںنم سنم بنم ہیئنم ج�걔ںنم اورنم ترنم بنم خ ؤ�걔ںنم کنم گ ےنم ہئنم ہ��.

نم اباءنم منم کنئک تنم مد ےنم کنم تنم کنم حالنم سنم خ یصنم ی�걔ںنم ت،نم ب ےنم پننم پنم مد ےنم کنم بنم ڈھنم طرنم پنم منم ہننم ک
نم عنم بنم منم ہانم ہگ،نم اگ�ہچنم بنم سنم طنم عالمنم اآ سنم کنم ذہمنم دارنم رہنم ہ�걔ںنم گنم لنم سنم سنم ق لبنم ق لنم وضتحنم س
نم تذ یبنم وقک ِتنم ششکنم ہ،نم اگنم بنم بنم کنم رظن ہینم در�تسنم ہنم تنم مد ےنم کنم اآ سنم بنم ڈھنم طرنم پنم منم ہننم کنم عنم کنم شدک ت

نم نم یCOBEنم منم نسنم کنم اینم ما یعنم سر ےنم کبنم 1992پنم م ینم شع�걔ںنم پنم متنم اثاک تنم سنم بنم منم چیہ،نم 
Cosmic نمBackground نمExplorerںنم ننم بنم آسننم کنم م�걔نم نم ننم انفنم کنم کنم پنم م ینم شںیعنم شک تنم منم ی

وو�걔ں یھ
ٹ بجمگ نم س�걔ںنم سنم آننم والنم شع�걔ںنم کنم شک تنم منم خنم  یسنم کنم بنم ہ،نم لنم ہنم کنم  ہینم چ یٹنم چ یٹنم بنم قعگ�걔ںنم عنم 
یھےنم بنم ک

ٹ بجمگ نم کنم ووجدنم منم آننم کنم عنم کنم نن�걔ںنم ہ،نم پنم م ینم شع�걔ںنم ننم آخنم منم کنئک تنم کنم ابایئنم ادوارنم منم 
نم عنم کنم ننک تنم کنم نمنم وعنم مم ظنم کنم رکنم ہ،نم اننم ننک تنم سنم پنم چنم ہنم کنم کنئک تنم ہنم سنم اینم ننم تنم جنم کنم آجنم ہ
نم اسنم دینم ہ،نم مد ےنم کنم ک ؤ�걔ںنم اورنم سرو�걔ںنم منم منم ہننم کنم طلینم ارتیئنم عنم اینم اینم کنئک تنم منم شوعنم ہانم تنم وج

تابینم پر ینم ط حنم ی�걔ںنم کتفنم کنم حلمنم ت��.

نم اینم آخ ینم شدک تنم اورنم بنم ہنم وجنم کنئک تنم کنم گپ منم اورنم کنم اباءنم کنم ت قینم کیتنم ہ،نم حاریتنم شع�걔ںنم کنم آجنم کنم مپ م
نم درہجنم حارک تنم سنم ح بنم لینم جئنم تنم آسیننم سنم پنم چنم جتنم ہنم کنم آغزنم سنم تابینم اینم سنم کنم بنم کنئک تنم کنم درہج
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ٹسنم بنم اپنم اآ سنم منم حتلنم م
ئ یپ نم حارک تنم دآ سنم کوڑنم ڈگ ینم سنم گینم ہگ،نم  ہینم درہجنم حارک تنم اتنم زیدہنم ہنم کنم ای�걔ںنم کنم ینکل

نم موجدنم ننم رہنم س،نم اآ سنم وقنم مدہنم ینم سنم سنم بد ینم ذراک تنم ینم پوٹن،نم ینٹاننم اورنم الاننم کنم شنم منم موجدنم ہگ،
نم درہجنم حارک تنم کنم کنم ہانم تنم ینیلکیئنم تالمک تنم منم ہئ،نم خًاصنم ا بنم ینٹاننم اورنم پوٹننم بہنم لمنم سنم تنم اورنم پنم  ہینم وجڑ ے
ٹسنم بنم سنم ت،نم ح بنم ک بنم سنم پنم چنم ہنم کنم  ہینم ینیلکیئنم سگمنم تابینم تنم منم تنم بقار

ئ یپ ییمنم کنم ینکل ٹ
ئ یپل ہہ نم بہنم لمنم کنم 

نم نم کنم ک بنم کنم نپ منم بنم “پنم تنم م۔”نم ت)نم اآ سنم دوراننم موجدنم مد ےنم کنم ایWeinbergنم Stevenرہنم (سننم وائنم ب گنم 
ٹسنم ب

ئ یپ ٹسنم کنم شنم اخرنم کنم گ،نم وجنم پوٹننم اآ سنم ط حنم جننم سنم بنم گنم وہنم ہیئروجنم کنم ینکل
ئ یپ ییمنم کنم ینکل ٹ

ئ یپل ہہ نم چتیئنم 
ییمنم پنم منم ہننم چیہ،نم  ہینم اعادنم وشر25نم فنم ہیئروجنم اورنم 75گ،نم اآ سنم لنم اآ سنم رظن ےینم کنم رونم سنم کنئک تنم کنم  ٹ

ئ یپل ہہ نم نم فنم 
کنئک تنم منم پیئنم جننم والنم اننم عصنم کنم مدینم پنم جدینم تنینم تنم کنم سھتنم کیفنم حنم تنم متقبنم رکنم ہ��.

ییم- ٹ
ئ یپل ہہ ییمنم بنم بنم تڑ ینم مارنم منم پانم ہئ،نم تہ3اباءنم منم ہننم والنم ینیلکیئنم تالمک تنم سنم ڈیٹمی،نم  ٹ

ئ یھ
ت یٹ نم نم اورنم ل

نم بر ینم عصنم وجنم کنئک تنم کنم ُکنم مد ےنم کنم اینم فنم سنم بنم کنم ہ،نم بنم بنم منم پانم ننم ہئنم ت،نم  ہینم عصنم بنم ازا�걔ں
سرو�걔ںنم سنم پانم ہئ،نم اننم کنم پاشئنم پنم چتنم ب بنم منم بنم کنم جئنم یگ��.

نم چہچننم کنئک تنم کنم پ ؤ،نم کنئیتنم پنم م ینم شںیعنم اورنم کیئنم عصنم کنم بہنم ننم بنم بنم کنم تیقینم شدیتنم ہ،نم تہ
نم بنم سنم سا لنم اینم بنم ہنم جنم کنم وجابک تنم ننم د ےینم جکس،نم کنئک تنم کنم پ ؤنم کنم ش حنم ینم ک�걔ںنم ہنم ینم دوس ےنم الم ظ
نم منم بنم بنم اتنم بانم ک�걔ںنم تا ؟نم کنئک تنم اپنم اباءنم منم اتنم ی�걔ںنم ک�걔ںنم تنم اورنم اآ سنم کنم پ ؤنم کنم ش حنم تپ منم اطافنم اور

نم نم ننم پنم م ینم شع�걔ںنم کنم شک تنم منم وجنم تنم ڈھڈنانم ہنم اآ سنم کنم مذخCOBEمننم کنم تپ منم خ�걔ںنم منم اینم  یسنم ک�걔ںنم تا ؟نم 
وو�걔ںنم کنم تنم سنم گانم تنم ہ��. یھ

ٹ بجمگ کنم ہا ؟نم  ہینم سا لنم بنم اہنم ہنم ککننم اننم تاک تنم کنم ک ؤ�걔ںنم اورنم اننم کنم 

نم Highحیلنم چنم سل�걔ںنم منم اننم گایئنم کنم حلمنم مئنم کنم حنم کنم لنم بنم بنم رظنیک تنم اورنم اوننم تانیئنم کنم ذرایتنم طیتنم (
Energy نمParticle نمPhysicsنم )نم کنم جدینم رظنیک تنم کنم ارتای طنم کنم ہوواننم کششنم کنم ئگنم ہ،نم منم زورنم دینم پتنم ہنم کنم  ہی

ِینم بنم رظنیک تنم کنم مےلبنم منم کنم منم سنئنم بدو�걔ںنم پنم اسارنم ہ،نم اآ س نم ننم کمسلیجنم ینم کنئک تنم کنم سنئنم کنم بدنم پنم ز
بپلنم کنم مزکنم وہنم تالمک تنم ہنم وجنم اینم پرٹنم تانیئ�걔ںنم سنم منم ہنم وجنم باہنم را�تسنم مےدہ ےنم منم آن نم ضنم منم خ یصنم د
ًا بپلنم کنم دوسانم مزکنم وہنم کنئیتنم دورنم ہنم جنم منم مکرہنم بلنم عالمنم کنئک تنم کنم پاشئنم کنم فر نم والنم تانیئ�걔ںنم سنم بنم زیدہنم ہ،نم د
نم بنم بنم تڑ ےنم عےصنم کنم لنم ظرنم پینم ہئ،نم اآ سنم وقنم حلک تنم اتنم شدینم تنم کنم اننم کنم تنم کنم لنم سد�تس
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واحنم طقینم صفنم رییضیتنم مڈلنم ہنم وجنم تپ منم کنم تپ منم رظنیک تنم پنم منم ہ��.

ِعنم کنئک تنم سنم اذخنم شہنم ن جئنم منم سنم اینم کنم پ ؤنم کنم ہ،نم پ ؤنم کنم مزک ینم خ لنم  ہینم ہنم کنم اینم سنم کنم پنم ک نم ننم 
نم 3.��2حنم منم کنئک تنم کنم حنم اچکننم اینم چننم کنم صرک تنم منم باھنم ینم کنم گنم پ لنم گ،نم اآ سنم سنم وجنم ننم ننم ہنم اسنم شنم 
نم کنم مدنم سنم دکینم گنم ہ،نم خنم خہنم ہنم ننم کنم جبننم جنم ہنم جنم کنم منم  ہینم ہتنم ہنم کنم جنم م�걔ںنم کنم کیئنم اینم ح

نم نم منم دکینم گنم ہ،نم اباءنم م3.��3حنم منم بتھنم ہنم تنم اینم اینم کنم ہیتنم ہیئنم ش حنم سنم ہتنم ہ،نم اآ سنم صرک ِتنم ح لنم کنم شنم 
نم حنم منم اضہفنم سنم رفر ینم سنم ہتنم ہ،نم لنم پنم پ ؤنم کنم ملحنم کنم آغزنم ہتنم ہنم تنم حنم منم اضےفنم کنم رفرنم ت ینم پیت
نم ہنم اورنم خہنم خنم بنم تڑ ےنم وقنم منم اوپنم جنم پنم ہ،نم پنم دوبرہنم خنم خہنم اپنم م لنم کنم رجننم پنم ل ٹنم آتنم ہ،نم ل

نم نم منم دکئنم گنم اضےفنم کنم ننم بنم زیدہ3.��2اآ سنم اثءنم منم فءنم کنم حنم بنم زیدہنم ب ھنم چنم ہتنم ہ،نم حنم منم  ہینم اضہفنم شنم 
ہ��.

نم نم منم خہنم خنم کنم ننم ک3.��2کنئک تنم منم اآ سنم غنم ملنم انازنم منم پ ؤنم ک�걔ںنم ہتنم ہا ؟نم ی�걔ںنم خ لنم رکنم جننم چیہنم کنم شنم 
نم طفنم ج ؤنم بنم وہجنم ننم ہ،نم ہتنم  ہینم ہنم کنم جنم پ ؤنم شوعنم ہتنم ہنم تنم تذ بنم کنم وقک تنم اآ سنم منم رکو ٹنم بنم ہ،نم اآ سنم ک

نم ننم  ہینم ننم ہنم کنم وقنم گرننم کنم سھتنم سھتنم پ ؤنم کنم رفرنم ینم ش حنم پ ؤنم کنم ہیتنم چنم جیتنم ہ،نم اآ سنم ت رظنم منم دینم جئ
نم کنم خہنم خنم کنم اینم ہنم منم ہکسنم ہنم کنم وج�걔ںنم ہنم پ ؤنم شوعنم ہنم تذ بنم کنم جنم ضنم تذ بنم ینم اینم کی یٹنم (3.��3تنم شنم 

Anti نمGravityنم )نم بوئنم کرنم آیئنم ہنم اورنم کنئک تنم کنم پ ؤنم کنم رفرنم تنم سنم تنم ہیتنم چنم ئگ،نم اگ�ہچنم ضنم تذ بنم ینم اینم گی یٹ
نم اینم امیننم قآ سنم آرایئنم ہنم لنم کنم موضنم جیتنم رظنیک تنم سنم ننم ننم ہنم کنم کنئک تنم کنم اولنم ماحنم منم درہجنم حارک ت

اورنم کتفنم کنم وجنم انیئنم حتلنم درپنم تنم اننم منم اآ سنم وقنم کنم خرجنم ازنم امننم قارنم ننم دینم جکس��.

نم پنم صک تنم منم بنم بنم کنم رظن ےینم پنم کنم اعاضنم لئنم گنم ت،نم پ ؤنم کنم مکرہنم بلنم رظن ہینم اننم اعاضک تنم کنم تنم ب
نم وجا بنم فاہنم کتنم ہ،نم رہنم لنم بتھنم ہیئنم ش حنم پ ؤنم اآ سنم اعاضنم کنم وجا بنم ہنم کنم بنم بنم اتنم بانم ک�걔ںنم ت،نم ضنم تذ بنم اث

نم )نم باھنم اآ سنم کنم منم  ہینم ہانم کنم وقنم کنم ایExponentiallyمازننم ننم ہتنم جنم کنم منم  ہینم ہنم کنم کنئک تنم کنم حنم (
نم خ صنم وقنم منم کنئک تنم کنم منم دوگنم ہگ،نم اگنم اآ سنم وقنم منم کنئک تنم کنم حنم پنم دوگنم ہگ،نم اگنم ہنم اآ سنم وقنم کنم ٹنم کنم نپ م
نم د ےنم لنم تنم دونم ٹنم کنم بنم حنم چرنم گ،نم تنم ٹنم کنم بنم آٹنم گ،نم اورنم دآ سنم ٹنم کنم بنم ہارنم گنم ہچنم ہتنم ہ،نم پ ؤنم کنم رظن ہی
نم اخرنم کنم جئنم تنم وجنم رییضیتنم قنم آجنم  لکنم کنم ش حنم پ ؤنم کنم لنم حلصنم ہیتنم ہنم وہنم مےدہایتنم طرنم پنم حلصنم شہنم رفرنم س
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نم منم زیدہنم صنم طرنم پنم واضنم کنم جئنم گنم کنم مانم اآ سنم سنم کنم منم ہ��.6متقبنم رکنم ہ،نم ب بنم 

نم پےنلنم کنم م،نم کنئک تنم اپنم آغزنم کنم کنم وقنم کنم بنم اچکننم پ ؤنم کنم عنم سنم گر ینم وجنم بنم تڑ ینم دینم جر ینم رہ،
عد ینم مرنم بنم چٹنم کنم کنم دکینم گنم ہ،نم پ ؤنم کنم ملحنم گرنم جننم پنم کنئیتنم پ ؤنم کنم ش حنم بنم کنم ہجیتنم ہ��.

3.��3شنم 

نم کنئک تنم منم کتفنم کنم یتیننم پیئنم جیتنم ہ،نم اآ سنم کنم وضتحنم حنم منم پ ؤنم سنم ہننم والنم اچکننم اورنم بنم زیدہنم اضہفنم س
نم ہجیتنم ہ،نم اگنم ابایئنم ملح�걔ںنم منم کنم بنم قعگ�걔ںنم موجدنم بنم رہنم ہ�걔ںنم یگنم تنم بنم ازا�걔ںنم فءنم کنم پ ؤنم سنم  ہینم دور
نم ہگ،نم ا یسنم ط حنم جنم پننم سنم غر ےنم کنم شنم دورنم ہجیتنم ہ،نم اآ سنم ط حنم اگنم اباءنم منم منم س�걔ںنم منم پ ؤ
نم منم ش حنم سنم ہانم تنم تنم پ ؤنم سنم اآ سنم کنم ن جئنم بنم ہارنم ہگنم ککننم  ہینم تپ منم س�걔ںنم منم اینم  یسنم وقک تنم سنم ووقعنم پی

نم نم کنم تنم ہنم تنم اآ سنم کنم وہجنم  ہینم ہکسVariationsنم کنم مدنم سنم دریتفنم ہننم والنم تاک تنم COBEہتنم ہ،نم ج�걔ںنم تنم 
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نم ہنم کنم پ ؤنم کنئک تنم کنم تپ منم ح�걔ںنم منم اینم ہنم وقنم منم خنم ننم ہانم ہنم (اآ سنم کنم وضتحنم آگنم آئنم یگ)نم چہچننم کنم ح
نم آگنم ہ�걔ں��.Variationsدوسو�걔ںنم سنم آگنم ننم گنم اورنم ننم کنم طرنم پنم کتفنم منم کنم تاک تنم 

نم آئنم اآ سنم بنم منم کنم اعادنم شلمنم ک ےتنم ہ،نم پ ؤنم کنم رظن ہینم اپنم سدہنم تنینم شنم منم بننم کتنم ہنم کنم پ ؤنم منم کرفم
ی :34−10وقک تنم ینم کنم ضنم تذ بنم ینم اینم گی یٹنم اینم بنم اطتقرنم وقک تنم ہنم جنم ننم کنئک تنم کنم حنم کنم رہنم 

1
100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

ٹسنم ک
ئ یپ نم سنم کنم بنم دوگنم کدی،نم اآ سنم بنم چ ےٹنم وقنم کنم منم ننم پنم ٹنم کنم نپ منم دینم ت،نم اینم سنم ٹنم کنم بنم ہنم اینم ینکل
نم سزئنم کنم ع ہقنم پنم کنم اینم ونر ینم س لنم کنم ج�تمنم کنم ہگنم ہگ،نم اآ سنم ح بنم سنم اوپنم اٹئنم گنم سالک تنم منم سنم آخ ینم ک

وجا بنم لمنم جتنم ہ��.

نم )نم کنم رظنیک تنم کنم مدنم سنم مکرہنم بلنم پ ؤنم منم کرنم فمنم کنم مParticlesنم Sub-Atomicزینم اینم ذراک تنم کنم طک تنم (
ننم ویپ م
ٹن
سایزنرپ منم اینم ہنم ترنم سنم اسدہنم ک ےتنم ہنم جنم قر ینم خءنم ینم کا نی یپک نم منک تنم ینم طقینم کرنم سنمنم آ ےتنم ہ،نم  ہینم تپ منم م

)Quantum نمVacuum) نم کنم ہ،نم قر ینم منک تنم(Quantum نمTheoryںنم کنم میہنم ک�걔نم )نم کنم آغزنم بیقنم میسیطنم موج
نم اینم رظن ےینم کنم طرنم پنم ہانم ت،نم اگنم  ہینم شںیعنم م�걔ںنم منم موج�걔ںنم کنم ط حنم سنم کیتنم ہنم لنم اآ سنم کنم بووجدنم وہنم اینم رو ےی

نم نم تانیئنم کنم چ ےٹنم چ ےٹانا بکنم اظرنم بنم ککسنم ہنم جنم کنم وہنم ذراک تنم پنم منم ہ�걔ں،نم خًاصنم روشنم کنم اخاجنم اورنم 
نم )نم کنم ہ،نم میجنم اورنم ذرایتنم پنم کنم اآ سنم آم ےنم کPhoton)نم کنم شنم منم ہتنم ہنم جنم فوٹننم (Quantaپ�걔ںنم ینم کاننم (

نم )نم ذراک تنم کنم سنم پSub-Atomicبنم اوقک تنم میجنم اورنم ذرایتنم دویئنم بنم کنم ہ،نم اآ سنم رظن ےینم کنم اینم اورنم اینم سنم چ ےٹنم (
نم تپ منم طنم مدینم پنم اط قنم ہننم ثتبنم ہ،نم چہچننم اینم تپ منم مدینم جنم عپ منم طرنم پنم ذراک تنم سنم جتنم ہ،نم جنم الان،

پوٹننم اورنم ینٹاننم بنم پر ےنم ای�걔ںنم کنم خ صنم حتلنم منم موج�걔ںنم کنم ط حنم کنم رو ےینم کنم اظرنم ک ےتنم ہ��.

نم Uncertainty)نم کنم اص ِلنم عپ منم تنم (Heisenbergنم Wernerقر ینم منک تنم کنم اینم مزک ینم اص لنم ہننم ب گنم (
Principleنم )نم ہنم جنم کنم م قبنم قریتنم اجپ منم کنم خ صئنم کنم مارںینم قنم سنم منم ننم ہیت،نم م لنم کنم طرنم پ

یمنم کنم ی�걔ںنم قنم کنم سھتنم حلمنم ننم ہکس،نم اورنم ننم ہ
ٹ نٹ یپ نم اینم الاننم کنم اینم وقنم منم مپ منم اورنم ماِرنم حتکنم ینم مم

نم وقنم کنم کنم خ صنم لنم پنم اآ سنم الاننم کنم سھتنم تانیئنم کنم کیئنم خ صنم مارنم م صنم کنم جکسنم ہ،نم ی�걔ںنم ہرانم سوکر
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ن ینم خردبنم دننم منم ینم کنم اینم اورنم ملنم ک لنم سنم ب ینم مدینم کنم دننم تنم وہ�걔ںنم بئ
ئ ی
ن ب
ن
سایز نم تانیئنم کنم عپ منم تنم سنم ہ،نم جنم ا

ننم وقاننم کنم دننم شوعنم ہیتنم ہ
ٹن
نم تانیئنم کنم قونننم (ینم کنم تانیئنم ننم پانم کنم جکسنم ہنم اورنم ہنم نفء)نم کرنم فمنم ہ،نم لنم ج�걔ںنم کا

نم وہ�걔ںنم قونننم بئنم تانیئنم مرک خنم ہجتنم ہ،نم تانیئنم لنم  ہبنم لنم تلینم ہیتنم ہ،نم  ہینم تیلینم اچکننم ہیتنم ہنم اورنم اآ سنم کنم ووقع
نم پینم ہننم ینم ننم ہننم کنم منم سنم فنم تنم سنم کیئنم پنم وگیئنم ننم کنم جکس،نم مےدہ ےنم کنم وقنم جنم چٹنم ہگنم  ہینم ب

نم )نم اتنم ہنم ب ےنم ہ�걔ںنم گ،نم درالصنم  ہینم ذراک تنم تانیئنم اداھرنم لنم سنم ہنم لنم صفنم اآ سنم وقFluctuationsقعہنم تاک تنم (
ًانم ہنم لٹنم دںی،نم ہننم ب گنم کنم اص ِلنم عپ منم تنم کنم رییضک تنم بیتنم ہنم کنم اداھرنم لنم ئگنم تانیئنم جنم زیدہنم ہیگ نم جنم وہنم اسنم فر
اسنم اتنم ہنم ج ینم لٹننم ہگ،نم تانیئنم کنم کنم ہننم کنم سھتنم سھتنم لٹئنم جننم کنم منم کنم وقنم بتھنم چنم جتنم ہ��.

ببنم ننم  ہینم بنم ہنم کنم فوٹننم جنم ذراک تنم عپ منم ( پجس ببنم ن جئنم سنمنم لتنم ہ،نم اننم ن جئنم منم اینم دل پجس نننم کنم دل یٹ ییق ٹ
ت
تانیئنم کنم عپ منم 
Nothingًانم ہنم دوبرہنم موپ منم ہجننم چیہ،نم  ہینم ذراک تنم اداھرنم کنم تانیئنم پنم ووجدنم م نم )نم سنم ووجدنم منم آسنم ہنم لنم اننم فر

نم آ ےتنم اورنم خاہنم کنم ہنم کنم عےصنم کنم لنم موجدنم رہنم ہنم ہنم اننم دینم ننم سنم ککننم وہنم بنم کنم عےصنم کنم لنم ووجد
نم منم آ ےتنم ہ،نم لنم جنم ہنم عپ منم طرنم پنم رہنم چنم سنم خلنم خءنم خ لنم ک ےتنم ہنم وہنم اآ سنم ط حنم کنم ذراک تنم سنم لبلنم بانم ہت
نم ہ،نم اآ سنم منم ننم صفنم فٹننم بنم الان،نم پوٹننم بنم رہنم چنم موجدنم ہیتنم ہ،نم اننم عریضنم ذراک تنم کنم ہر ےنم شسنم عپ منم اور

نم )نم کنم نپ منم سنم یدReal)نم اورنم ثیننم الکنم کنم حنم ینم (Virtualمنم ذراک تنم سنم منم کننم کنم لنم او لنم الکنم کنم مز ینم (
ک ےتنم ہ��.

نم اپنم عریضنم ہننم سنم قنم رظننم  ہینم مز ینم ذراک تنم بیقنم رہنم ط حنم سنم حنم ذراک تنم جنم ہ ےتنم ہ،نم درنم حنم اگنم کنم طقی
نم سنم اننم ذراک تنم کنم نپ منم کنم برہنم سنم ہننم ب گنم تانیئنم کنم قضنم کنم بابنم تانیئنم فاہنم کنم جکسنم تنم اننم ذراک تنم کنم حنم بنم جن

ی :21−10منم ہنم ککننم  ہینم ذراک تنم بیقنم رہنم ط حنم سنم حنم ہ،نم منم اینم مز ینم الاننم عپ منم طرنم پنم 
1

100,000,000,000,000,000,000,0

نم ی11−10سنم کنم لنم موجدنم رہنم ہ،نم اپنم اآ سنم منم زنیگنم منم بنم  ہینم الاننم سنکنم ننم بنم مکنم رہنم ہنم اورنم 
1

100,000,000,000
نم سنم ٹیمنم کنم فلصنم طنم ککسنم ہ،نم اآ سنم فلصنم کنم ت لبنم اآ سنم ط حنم کنم جکسنم ہنم کنم اینم اینم کنم ح

نم سنم ٹیمنم ہتنم ہ،نم اگنم اآ سنم الاننم کنم اآ سنم منم عےصنم منم سنم کنم س،نم منم اینم بیقنم میسیطنم ماننم س10−8
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نم تانیئنم لمنم جئنم تنم  ہینم غبئنم ننم ہتنم بنم منم ہنم کنم موجدنم رہنم اورنم اینم حنم الاننم بنم جئ،نم رہنم چنم کنم ہنم ان
نم ذراک تنم کنم دینم ننم سنم لنم  ہینم اپنم جنم ینم خءنم منم موجدنم ہ ےتنم ہ،نم ہر ےنم ینم کنم وہجنم  ہینم ہنم کنم وہنم اپنم موجدیگنم ک

نم نم فوٹننم کنم اینم اثنم  ہینم ہکسVirtualاینم آثرنم چڑ ےتنم ہنم جنم کنم ریرڈنم لنم کنم اننم کنم ساغنم لینم جکسنم ہ،نم منم اینم مز ینم 
نم ہنم کنم وہنم اینم کنم حتلنم منم خنم  یسنم تیلینم کد ےنم جنم کنم ساغنم لینم جکسنم ہ،نم اآ سنم کنم عوہنم اینم منم موجدنم الاون�걔ں

نم )نم کنم طقینم اس لنم کنم کنم انSpectroscopyکنم میسیطنم حتکنم منم بنم خنم  یسنم تیلینم ک ےتنم ہ،نم سونم س یپنم (
خنم لنم اہنم تیلی�걔ںنم کنم نتینم صنم سنم پشئنم کنم جکچنم ہ��.

ِمنم رظننم رکنم ہنم کنم تنم اینم ذراک تنم ( نم )نم اپنم طرنم پنم حتکنم ننم ک ےتParticlesنم Sub-Atomicجنم ہنم اآ سنم امنم کنم 
نم )نم کنم مرہجنم بلنم سدہنم تینم مVacuumنم Quantumبنم کنم ط حنم کنم وقت�걔ںنم کنم زینم اثنم ہ ےتنم ہنم تنم قر ینم خءنم (

نم نم وقیتنم غنم حCorrespondingتیلی�걔ںنم کیننم پیتنم ہ،نم منم ذراک تنم پنم منم وقیتنم اثنم انازنم ہیتنم ہ،نم  ہینم م لثنم 
نم Vacuumذراک تنم کنم دریمننم بنم کرفمنم ہیتنم ہ،نم چہچننم  ہینم بنم نیعنم منم ہنم کنم اینم سنم زیدہنم اقپ منم کنم خیئنم حتلنم 

Statesں،نم کنم منم "قر ینم حتل۔”نم قر ینم طک تنم منم عپ منم اورنم جیننم پیننم حنم ہ،نم اآ سنم کنم سنم سنم عپ منم م ل�걔نم نم موجدنم ہ
ٹسنم کنم گدنم گدک شنم کتنم ہانم الاننم م صنم طنم شہStates ہینم ہنم کنم اینم کنم کنم تانیئنم کنم حتلنم (

ئ یپ نم )نم ہیتنم ہ،نم ینکل
نم مارو�걔ںنم ینم حتل�걔ںنم منم گدک شنم کتنم ہنم جنم منم سنم رہنم اینم کنم سھتنم تانیئنم کنم م صنم مارنم وابنم ہیتنم ہ،نم سنم س

نم نم کنم ہ،نم  ہینم منم ہتنم ہ،نم اآ سنم سنم بنم مارجنم باننم ینم منم حتلنم ہیتStateنم Groundننم مارنم کنم زیںینم صرک تنم 
نم ہ،نم اورنم غنم منم ہیتنم ہ،نم اگنم اینم الاننم کنم بنم حتلنم منم چنم جئنم تنم وہنم اینم سنم زیدہنم ماحنم منم اپنم ننم م

نم نم ہیتنم ہنم جنم خ یصLifeنم Halfنم پنم اتنم آتنم ہ،نم اینم کنم باننم حتلنم کنم اینم خ صنم ننم زنیگنم Levelنم Groundحتلنم 
صنم کنم سھتنم مپ منم کنم جکسنم ہ��.

نم خءنم پنم بنم ا یسنم اص لنم کنم اط قنم ہتنم ہ،نم اآ سنم کنم بنم اینم ینم اینم سنم زیدہنم باننم حتلنم ہیتنم ہ،نم اننم حتل�걔ںنم سنم واب
نم تانیئ�걔ںنم منم خاصنم ف قنم ہتنم ہ،نم  ہینم اورنم بک تنم ہنم کنم تپ منم حتل�걔ںنم منم خءنم اینم  یسنم ینم خلنم ہیتنم ہ،نم کنم تنینم تانیئنم ی

Ground نمLevelنم نم کنم بنم اوقک تنم حنم خءنم بنم کنم ہ،نم  ہینم نپ منم اآ سنم حنم کنم ع یسنم کتنم ہنم کنم  ہینم حتلنم خءنم کنم ان
ح�걔ںنم سنم وابنم ہنم وجنم آجنم خلنم رظننم آ ےتنم ہ،نم جنم اینم باننم خءنم کنم بلطنم خءنم کنم نپ منم دینم جتنم ہ��.

نم اآ سنم امنم پنم زورنم دینم جننم م بنم ہنم کنم بلطنم خءنم خصلنم رظنییتنم ترنم ہ،نم اننم کنم خ صئنم کنم ہا ؟نم اآ سنم کنم احنرنم بنم حنم ت
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نم اآ سنم امنم پنم ہنم کنم کننم رظن ہینم بوئنم کرنم لینم جرہنم ہ،نم فک تنم کنم چرنم بد ینم وقت�걔ںنم ینم تذ ب،نم بیقنم م،سیط،نم کورنم وقت�걔ں
Weak نمForces ںنم�걔نم اورنم اطتقرنم وقتStrong نمForcesنم نم کنم اتدنم کنم لنم وجنم جدینم رظن ےینم اس لنم کنم جرہنم ہنم اننم س

نم بلطنم خءنم کنم ترنم خدنم بدنم سنمنم آتنم ہ،نم فک تنم کنم وقت�걔ںنم کنم ف�تسنم طلینم ہانم کیتنم ت،نم کنم بیقنم اورنم میسیطنم وقت�걔ںنم ک
نم نم وںینم ص ینم کنم اوائنم منم اننم کنم اتدنم کنم عنم شوعنم ہانم اورنم حیلنم دہیئ�걔ںنم منم کیف19عہنم عہنم خ لنم اورنم شرنم کنم جتنم تنم 

نم اوپنم چنم گنم ہ،نم ا بنم  ہینم ہر ےنم عنم منم ہنم کنم بیقنم میسیطنم اورنم کورنم وقیتنم بہنم میوبای طنم ہنم اورنم اینم ہنم وقک تنم کنم صریت
نم ہنم جنم "الونم وی۔”نم وقک تنم کنم ہ،نم بنم سنم طک تنم داون�걔ںنم کنم خ لنم ہنم کنم بآلخنم مای طنم وقک تنم اورنم الونم وینم وقک تنم ک
نم بہنم میوبای طنم ہننم بنم ثتبنم ہجئنم گ،نم  ہینم ربنم اننم موات�걔ںنم منم کنم ننم کنم صرک تنم منم بننم ہچنم ہنم جنم عنم وحیت
رظنیک تنم کنم ہ،نم نیعنم منم ہنم کنم کنم بنم گ ینم سنم پنم چرو�걔ںنم وقیتنم کنم اینم عنم وقک تنم منم ضنم ینم منم ہجیتنم ہ�걔ں��.

نم )نم منم پ ؤنم کنم منم طِزنم کرنم کنم لنم خےصنم ق لبنم اعءTheoriesنم Unifiedنم Grandمنم عنم وحیتنم رظنیک تنم (
نم رظنیک تنم کنم آگنم باھینم جرہنم ہ،نم اننم رظنیک تنم کنم بد ینم خایصک تنم منم سنم اینم  ہینم ہنم کنم اننم کنم م قبنم بلطنم خءنم ک

نم وج لنم ہ،نم حنم کنم خءنم اگنم اینم اینم کنم ج�تمنم کنم بنم ہنم تنم اآ سنم ک87−10تانیئنم حک تنم اننم طرنم پنم زیدہنم ہنم ینم کنم 
نم وج ل18−10وج لنم ہ،نم اآ سنم تانیئنم کنم مہلبنم اینم باننم اینم منم موجدنم تانیئنم سنم کںینم وجنم صفنم 1062تانیئنم کنم بنم 

نم جنم حنم مارنم ہ،نم چہچننم اگنم ہنم اینم حنم خءنم کنم باننم کننم ہنم تنم اآ سنم کنم لنم تانیئنم کنم بنم ب ینم مارنم درکرنم ہیگ
نم اورنم ا یسنم وہجنم سنم کنئک تنم منم آجنم ہرانم کنم بلطنم خءنم سنم واسنم پننم کنم کیئنم امننم ن،نم لنم اگنم ہنم بنم بنم کنم وقنم ک

انیئنم حتل�걔ںنم کنم پنم رظننم رکنم تنم تانیئنم کنم اینم مارںینم بنم ازنم قآ سنم ن��.

نم اننم بلطنم خیئنم حتل�걔ںنم کنم سھتنم وابنم بنم ب ینم تانیئنم کنم اطتقرنم تذ یبنم اثاک تنم ہ،نم جنم کنم آئنم سئنم کنم کپ منم سنم ثتب
نم ہتنم ہ،نم تانیئنم کنم بنم کنم ہیتنم ہنم جنم کنم وہجنم سنم  ہینم تذ یبنم ششکنم لیتنم ہ،نم اینم ہنم جنم عپ منم مدہنم لتنم ہ،نم قر ینم خء

نم ٹ67−10منم موجدنم تانیئنم بنم ب ینم تذ یبنم وقک تنم لیتنم ہ،نم اینم سنم ٹیمنم بلطنم خءنم منم جنم تانیئنم ہنم اآ سنم کنم وزننم 
نم ٹنم ہ،نم لنم اتنم زیدہنم وقک ِت1050ہگ،نم اورنم  ہینم وزننم آجنم کنم تپ منم قلبنم مےدہہنم کنئک تنم سنم بنم زیدہنم ہنم جنم کنم وزننم تابینم 

نم تذ بنم پ ؤنم پانم کننم منم کیئنم موتننم ننم ککس،نم ککننم اآ سنم کنم لنم تنم ضنم تذ بنم کنم رضورک تنم ہ،نم تہنم بلطنم خءنم ک
نم  ہینم عنم تانیئنم اتنم ہنم ب ےنم بلطنم خیئنم دب ؤنم سنم بنم وابنم ہ،نم اورنم ینم وہنم دب ؤنم ہنم جنم ننم پ ؤنم کنم کرنہمنم سنم انپ منم دینم ت،
نم عپ منم طرنم پنم ہنم دب ؤنم کنم تذ بنم کنم ذرینم خ لنم ننم ک ےت،نم لنم اینم ہ،نم اگ�ہچنم دب ؤنم بویننم جبننم میننم وقک تنم لتنم ہنم ل
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نم سھتنم ہنم سھتنم  ہینم انرنم کنم جبننم عنم کننم والنم تذ یبنم ششکنم بنم لتنم ہ،نم ہر ےنم جننم پننم اجپ منم منم دب ؤنم کنم تذ یبنم اث
نم اتنم کنم ہتنم ہنم کنم اسنم جنم کنم کنم سنم پانم ہننم والنم تذ بنم کنم مےلبنم منم رظننم انازنم کنم جکسنم ہ،نم م لنم کنم طرنم پ
نم زمنم پنم آپنم کنم وزننم کنم اینم کوڑوا�걔ںنم حنم زمنم کنم انرویننم دب ؤنم کنم وہجنم سنم ہ،نم کنم ہننم کنم بووجدنم  ہینم اثنم بح لنم ح
نم ہ،نم اورنم اگنم دب ؤنم انیئنم حتل�걔ںنم کنم پنم جتنم ہنم تنم اآ سنم سنم جنم لنم والنم تذ یبنم وقک تنم مد ےنم کنم وقک ِتنم تذ بنم کنم حفینم ہکس
نم ہ،نم بلطنم خءنم منم تانیئنم کنم بنم ب ینم مارنم موجدنم ہیتنم ہنم اورنم دب ؤنم بنم متلبنم بنم زیدہنم ہتنم ہ،نم دوون�걔ںنم کنم دریمن
نم تذ یبنم غنم کنم لنم چنم چنم ہ،نم اینم اہنم اورنم فنم نکنم ختیصنم  ہینم ہیتنم ہنم کنم دب ؤنم منم ہتنم ہ،نم بلطنم خءنم دھ
نم بکلنم ننم بنم اپنم انرنم کنم ہ،نم منم دب ؤنم منم تذ یبنم اثنم پانم کتنم ہ،نم منم  ہینم کنم اآ سنم ط حنم ضنم تذ یبنم اثنم پانم ہت
نم ہ،نم ی�걔ںنم بلطنم خءنم کنم تذ یبنم عنم کنم پنم پدہنم درالصنم اآ سنم کنم تانیئنم کنم وقک ِتنم ششکنم اورنم منم دب ؤنم کنم بنم ب ینم پ ے

نم Repulsiveدھنم کنم وقک تنم کنم حلصنم مہ ثنم ہتنم ہ،نم ننم  ہینم ہتنم ہنم کنم دب ؤنم غبلنم آجتنم ہنم اورنم اتنم ب ینم نر ینم وقک تنم (
Forceنم )نم جنم لنم ہنم وجنم کنئک تنم کنم اینم سنم کنم چ ےٹنم سنم حنم منم دورنم تنم بنم دینم ہ،نم ینم وہنم وقک تنم ہنم وجنم کنئک ت

سنم منم پنم سنم دوگنم کیتنم چنم جیتنم ہ��.34−10کنم حنم کنم رہنم 

نم )نم ہتنم ہ،نم تپ منم قر ینم حتل�걔ںنم کنم ط حنم اآ سنم منم بنم انای طنم پینم ہکUnstableبلطنم خءنم اپنم س تخنم منم غنم منم (
نم )نم ینم اصد قنم خءنم پنم چنم جننم کنم رجننم پینم جتنم ہ،نم اسنم اینم کننم منم غبلStateنم Groundواپنم اپنم زیںینم تنینم حتلنم (

نم چنم درجنم "ٹ۔”نم کنم وقنم لنم ہ،نم جنم کنم ذکنم پنم صک تنم منم ہننم ب گنم کنم اص ِلنم عپ منم تنم کنم حالنم سنم ہچنم ہ،
نم Groundاآ سنم سنم ننم نلنم جکسنم ہنم کنم کنئک تنم کنم منم ح�걔ںنم منم بلطنم خءنم کنم اپنم اننم حتلنم سنم منم حتلنم 

State ںنم کنم خ لنم ہنم کنم�걔نم پنم منم اوقک تنم منم جننم کنم زیدہنم امننم ہ،نم چہچننم تاک تنم نگینم ہ،نم بنم رظن ہینم سزوCOBE نم
ننم وجنم لںینم دریتفنم کنم ہنم اننم کنم منم ہنم تنم ہ��.

نم جنم بلطنم خءنم کنم انای طنم ہکچنم ہنم تنم کنئیتنم پ ؤنم منم اساعنم ینم کنم ہیتنم ہیئنم ش حنم اخرنم کلنم ہ،نم بلطنم خءنم منم بنم تانیئ
نم خرجنم ہکچنم ہنم اورنم حارک تنم کنم صرک تنم منم ندارنم ہیتنم ہ،نم پ ؤنم کنم بثعنم وجنم اچکننم ک ؤنم م�걔ںنم منم ہانم تنم وہنم درہج
نم حارک تنم کنم منم صنم کنم بنم قبینم لنم آتنم ہ،نم لنم جنم پ ؤنم اچکننم رکنم ہنم تنم کنئک تنم دوبرہنم گپ منم ہیتنم ہنم اورنم درہج

نم درہجنم ہجتنم ہ،نم تانیئنم کنم ینم عنم ذخہنم تابینم موپ منم ہکنم آجنم کنئیتنم پنم م ینم حاریت1028حارک تنم اینم برنم پنم 
نم شع�걔ںنم کنم صرک تنم منم موجدنم ہ،نم خیئنم تانیئنم کنم اخاجنم کنم اینم ننم  ہینم ہنم کنم قر ینم خءنم منم سنم بنم سنم غنم ح
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نم ذراک تنم ننم تانیئنم لنم اورنم اننم منم سنم کنم حنم ذراک تنم کنم درجنم کنم پنم گ،نم مدینم ع�걔ںنم اورنم تیلی�걔ںنم سنم گرننم کنم ب
ٹنم مد ےنم کنم حنم ب��.1050ابائنم آفیننم منم جنم لنم والنم  ہینم ذراک تنم انننم سنم سر ینم کنئک تنم منم جہنم گنم 

نم اگنم پ ؤنم کنم اآ سنم منمنم کنم منم ماحنم کنم ہنم ننم در�تسنم طرنم پنم بننم کنم لنم ہ،نم اورنم اکنم مرہنینم اسنم در�تسنم متن
نم سنم کنم انرنم انرنم م32−10ہ،نم تنم پنم کنئک تنم کنم عپ منم طنم ملک تنم اورنم بد ینم س تخنم اآ سنم کنم آغزنم کنم بنم صفنم 

نم ہچنم ت،نم پ ؤنم کنم اآ سنم دورنم کنم بنم کنئک تنم اینم سنم پنم بنم  یسنم تیلی�걔ںنم سنم گر ینم اورنم بنم مد ےنم ننم اننم ای�걔ںنم ک
نم شنم اخرنم کنم لنم جنم آجنم ہنم دینم ہ،نم لنم  ہینم سنم کنم شوعنم ہننم کنم بنم صفنم پنم تنم منم کنم انرنم انرنم م

ہگ��.

نم پنم تنم م�걔ںنم کنم آخ ینم تنم م�걔ںنم سنم تنم کنم ط حنم بنم ہ،نم رائنم سنم چیئنم ئگنم وگلنم کنم انپ منم کنم اسنم چ ےتنم وق
نم لنم گنم نننم سنم وجنم تنم ہتنم ہنم وہنم تنم کنئک تنم کنم انپ منم کنم اآ سنم کنم ابایئنم حتل�걔ںنم سنم ہ،نم ہنم دینم گنم ک
نم کنئک تنم کنم اپنم ننم آغزنم کنم بنم پنم کنم طقینم اورنم جنم لنم والنم مد ےنم کنم میہنم کنم ط حنم اآ سنم کنم انپ منم کنم تنم کیت

ہ،نم کنئک تنم کنم آغزنم اورنم انپ منم کنم اینم دوس ےنم سنم جانم ننم کنم جکس��.
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ب بنم چرپ م

کت انم س�فرو ںت 

نننم (24نم اورنم 23نم منم 1987فور ینم  ٹ
ٹ یپل ثش ِرہنم فک تنم چنم (Sheltonنم Ianنم کنم دریمیننم شنم کانم کنم ایننم  نم )Chile)نم نمنم اینم م

نم )نم منم کپ منم کنم رہنم ت،نم اآ سنم کنم اینم موننم ذرانم دیObservatoryنم Campanasنم Lasمنم ایزنم کنم ب ینم پنم واقنم کننم رصگہنم (
نم کنم برہنم ننم اورنم اآ سنم ننم کلہنم سنم آسننم پنم نہنم ڈال،نم آسننم سنم اپنم شسیئنم کنم بثعنم اسنم فرًانم وہ�걔ںنم کنم تیلینم کنم احآ سنم ہا،

یینم (
ن یٹ یپل یپگ نم )نم دھنم کنم کر ےنم پنم اینم سرہNebulous)نم نمنم روشنم کنم نلیئنم (Cloudنم Magellanicنم Largeاسنم م

نم دکیئنم دی،نم سرہنم کیئنم زیدہنم روشنم ننم ت،نم بنم اتنم ہنم جنم اورنینم پنم کنم سر ےنم ہ ےتنم ہ،نم اآ سنم منم اہنم بک تنم  ہینم تنم ک
گتشنم شنم  ہینم اآ سنم جنم ننم ت��.

نننم کنم تہجنم اآ سنم جنم کنم طفنم مو لنم کایئنم اورنم چنم گ�걔ںنم کنم انرنم انرنم  ہینم اطعنم سر ینم دننم منم گنم کنم رہ ٹ
ٹ یپل ثش نم موننم ننم 

نننم موننم ننم سنم ونوانم دریتفنم کنم ت،نم  ہینم دوسانم سنم ونوانم تنم جنم ننم آننم سنم دینم جکسنم ت، ٹ
ئ یپ پجل نننم اورنم اآ سنم کنم  ٹ

ٹ یپل ثش نم ت،نم 
سایزرنم (1604اآ سنم سنم قنم اآ سنم ط حنم کنم اینم سنم ونوانم  پپل یٹ سایزنرنم ک نی یپ ہہ نم )نم ننم دریتفنم کنم ت،نم بنم سKeplerنم Johannesنم منم وج

یینم پنم مکزنم کد ےی،نم آننم والنم م�걔ںنم منم سنم ونوانم 
ن یٹ یپل یپگ ِنینم فک تنم ننم اپنم آلک تنم م نم نم ک1987Aنم SNم کلنم منم مرہ

رو ےینم کنم برینم بنم سنم جئک تنم کنم حنم تنم مہعلنم کنم جنم چنم ت��.

نننم کنم اآ سنم ہننم اننم دریتفنم سنم چنم گ�걔ںنم قنم اینم اورنم جنم کمنم اوکنم جپننم کنم اینم کننم ( ٹ
ٹ یپل نم )mineنم zincنم Kamiokaثش

نم کنم گایئ�걔ںنم منم بنم اینم بنم اہنم واقنم ریرڈنم کنم جرہنم ت،نم اآ سنم مپ منم پنم لنم عےصنم سنم اینم ت ہبنم کنم جرہنم تنم جنم س
نم طک تنم داون�걔ںنم ننم بنم  یسنم تقک تنم وابنم کنم رکنم ت،نم اآ سنم تبنم کنم منم مد ےنم کنم سنم سنم بد ینم ملک تنم منم س

نم نم منم سنمنم آننم والنم عنم وحیتنم رظنیک تنم سنم  ہینم پنم وگیئ1970اینم ینم پوٹننم کنم حنم اسپ منم کنم جزئہنم لنم مدنم ت،نم 
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نم اذخنم ہیتنم تنم کنم ہکسنم ہنم کنم پوٹننم منم عپ منم اسپ منم پینم جتنم ہنم اورنم جنم وہنم انای طنم سنم دوچرنم ہنم تنم ندرنم قنم کنم ذراک تنم ک
نم اینم ینم دوسانم گوہنم خرجنم ہ،نم اگنم رظنییتنم طرنم پنم اذخنم شہنم  ہینم ننم تبیتنم سنم پنم بنم در�تسنم ثتبنم ہجتنم تنم اآ سنم کنم انر
کنئک تنم کنم انپ منم کنم حالنم سنم گ ےنم اورنم دورنم رآ سنم ماک تنم پ�걔ںنم ہ ےت،نم اآ سنم پنم اگنم ب بنم منم بنم کنم جئنم یگ��.

نم نم پڈننم خصلنم تنینم پیننم سنم با2000پوٹننم کنم انای طنم کنم ساغنم لننم کنم لنم جپیننم ت ہبنم کننم وال�걔ںنم ننم اینم ٹنم کنم 
نم اورنم اآ سنم کنم گدنم فوٹننم کنم ساغنم لننم والنم انیئنم حآ سنم آلک تنم ننم کد ےی،نم اگنم کیئنم ذرہنم انای طنم کنم شرنم ہتنم تنم ننم م
نم تنم رفرنم ذراک تنم جنم لنم وجنم پیننم منم اپنم سنم کنم دوراننم فوٹننم خرجنم ک ےت،نم پیننم کنم ٹنم کنم گدنم آلک تنم اننم فوٹننم کنم ساغ
ِینم زمنم جنم کنم ان بنم کنئیتنم شع�걔ں نم لننم اورنم اننم ذراک تنم کنم ونیعنم اورنم اننم کنم خ صئنم کنم ح بنم ک بنم منم مدنم دی،نم ز
سنم بنم کنم لنم کنم گنم ت،نم وجنم برک ِتنم دینم ساغنم رس�걔ںنم آلک تنم منم جنم اورنم اننم چہنم تالمک تنم کنم بنم لنم دی��.

نم نم جر ینم کنم کمنم اوکنم منم لنم ساغنم رس�걔ںنم گرہنم سنم منم گرہنم برنم چ،نم اآ سنم دوراننم منم کہنم زمنم کنم دوس ینم جبننم اوہ22
نم کنم اینم ننم کنم کننم منم ننم اینم ہنم آلک تنم منم ا یسنم ط حنم کنم ٹنم گرہنم برنم ریرڈنم کنم ئگ،نم چکننم بنم وقنم اننم پوٹننم ک
نم "خشک۔”نم کنم سچنم بنم ننم جکسنم تنم چہچننم اننم واقک تنم کنم لزًامنم کیئنم اورنم وضتحنم ہیننم چیہنم ت،نم طک تنم داون�걔ںنم ننم جنم ہ
نم اننم واقک تنم کنم وہجنم دریتفنم کنم ل،نم اننم اپنم ساغنم رس�걔ںنم آلک تنم کنم ریرڈنم کنم برنم مہعلنم کننم سنم پنم چنم کنم پوٹننم وج
نم جننم پننم تنم اورنم ت ہبنم گہ�걔ںنم منم بتنم بنم جتنم ت،نم اننم سنم ینٹنینم ٹائنم ت،نم ینٹنینم تنم اینم ذراک تنم ہنم جنم اآ س
نم ک بنم کنم آننم والنم بننم منم اہنم کدارنم ادانم کننم ہ،نم چہچننم مسنم ہگنم کنم ہنم ی�걔ںنم رکنم کنم اآ سنم کنم بر ےنم منم قر ے
نم تنم سنم کنم جننم ل،نم اننم کنم ووجدنم کنم اصلنم اورنم رییضیتنم طرنم پنم سنم سنم پنم آسو ینم نادنم طک تنم داننم وولنم کننم پل

)Wolfgang نمPauli نم منم بنم انای طنم (1931)نم ننمBeta نمDecayنم )نم نمنم منم کنم اینم پنم کنم تیضنم عنم کنم دوران
نم )نم بنم انای طنم منم اینم ینٹاننم کنم پوٹننم اورنم الاننم منم انای طنم ہتنم ہ،Typicalدریتفنم کنم ت،نم اینم ملنم ینم ندنئہنم (

نم چکننم الاننم بنم ہنم ہتنم ہنم اآ سنم لنم خ یصنم تانیئنم کنم سھتنم ننم باتگنم ہ،نم منم  ہینم ہنم کنم انای طنم کنم رہنم واقنم م
نم الاننم کنم تانیئنم منم ہیتنم ہ،نم اورنم  ہینم اآ سنم تانیئنم سنم کنم ہیتنم ہنم جنم اسنم ینٹاننم کنم انای طنم سنم حلصنم ہننم چیہ،
نم انای طنم کنم واقنم کنم تانیئنم آخنم منم شوعنم کنم تانیئنم سنم کنم ہیتنم ہ،نم لنم  ہینم طک تنم کنم بد ینم قونننم ینم کنم قونننم بئ
نم تانیئنم کنم خفنم ورز ینم ہ،نم چہچننم پلنم ننم تزینم پنم کنم کنم کنم ہننم والنم تانیئنم کنم غنم میئنم ذر ےنم کنم لمنم جیتنم ہنم وجنم اآ سنم ک
نم مدنم سنم فارنم ہجتنم ہ،نم اننم ذراک تنم کنم ساغنم کنم ابایئنم کشش�걔ںنم کنم نکمنم کنم منم دینم پا،نم اورنم  ہینم واضنم ہگنم کنم اگنم ای
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نم نم نقلبنم ینم حنم تنم زیدہنم ہ،نم اگنم اننم ذراک تنم پنم کنم بنم ط حPenetratingذراک تنم موجدنم ہنم بنم تنم اننم کنم وقک تنم سائنم 
ًانم ج بنم کنم لنم چہچننم پلنم ننم ننم اذخنم کنم کنم  ہینم ذراک تنم ینٹ لنم ہنم ا یسنم وہجنم سنم اننم ینٹنی نم کنم بیقنم چرجنم ہتنم تنم مدہنم اننم فر

)Neutrino.نم کنم نپ منم دینم گ��(

نم اگ�ہچنم اآ سنم وقنم اآ سنم ذر ےنم کنم ننہنم ننم کنم جکسنم تنم لنم رظن ہینم داننم اآ سنم کنم مدینم خا صنم منم رظنی�걔ںنم کنم مدنم س
سنمنم ل ےتنم رہ،نم اننم خایصک تنم منم سنم اینم ینٹنینم کنم کنم بنم ہ��.

نم جنم ت ینم سنم حتکنم کننم والنم ذراک تنم کنم مہلمنم آتنم ہنم تنم کنم کنم ترنم ب ینم ناتکنم کنم حلمنم ہتنم ہ،نم وہجنم  ہینم ہنم کنم اآ س
نم نم ک260,000کنم کنم کیئنم منم مارنم ننم بنم رفرنم کنم سھتنم بتلنم ہ،نم منم اگنم کسنم کنم اینم کنم گاپ منم وزیننم گنم کنم 

نم ٹیمنم یفنم سنم کنم رفرنم د ےنم د ینم جئنم تنم دوراِننم حتکنم اآ سنم کنم کنم دونم کنم ہجئنم یگ،نم فنم نکنم علمنم روشنم کنم رفرنم ہ،نم ک
نم جنم کنم رفرنم روشنم کنم رفرنم کنم جنم ندینم ہیتنم چنم جئنم یگنم اآ سنم کنم کنم اتنم ہنم بتھنم چنم جئنم یگ،نم اآ سنم کنم کیئنم ح
ن،نم ا بنم چکننم کنم اینم قلبنم تنم مارنم ہنم اآ سنم لنم غنم فنم سنم بنم کنم لنم طک تنم داننم جنم بنم تنم اینم (

Sub-Atomicنم )نم ذراک تنم کنم بک تنم ک ےتنم ہنم تنم اننم کنم اشرہنم اننم کنم ما یعنم کنم کنم طفنم ہتنم ہ،نم اگنم کنم ذر ےنم کنم رفر
نم روشنم کنم رفرنم سنم قبینم تنم ہجئنم تنم اآ سنم کنم الصنم کنم اآ سنم کنم سنکنم حتلنم کنم کنم سنم کنم گنم زیدہنم ہیتنم ہ،نم ب ے

نم )نم منم گدک شنم کننم والنم الاون�걔ںنم اورنم پوٹون�걔ںنم کنم کنم اننم کAcceleratorنم Particleب ےنم ذرایتنم اساعنم گو�걔ںنم (
سنکنم حتلنم کنم سنم ہارو�걔ںنم گنم زیدہنم ہیتنم ہ��.

نم ینٹنینم کنم سنکنم حتلنم صنم کنم کنم طفنم اینم اشرہنم اآ سنم حنم سنم بنم منم ہنم کنم بنم اوقک تنم بنم انای طنم منم ننم وال
یےنم ہنم اورنم ینٹنینم کنم لنم تابینم کیئنم تانیئنم ننم چڑ ینم جیت،نم اآ سنم کنم منم  ہینم ہانم ک

ت نتکل نم الاننم پر ینم دس بنم تانیئنم سنم 
نم نم اورEتانیئنم E=mc2ینٹنینم عنم طرنم پنم بنم تانیئنم کنم بنم اپنم ووجدنم رکنم کسنم ہ،نم ا بنم آئنم سئنم کنم فرملنم منم 

نم نم مو ینم ہنم چہچننم صنم تانیئنم کنم منم صنم کنم ہگ،نم ننم  ہینم ننم کنم ینٹنینم کنم کنم ینم تنم بنم ہنم کنم ہنم ینم پنم مmکنم 
نم ہنم صنم ہ،نم اگنم اآ سنم کنم کنم حنم صنم ہنم تنم اآ سنم کنم منم  ہینم ہانم کنم وہنم روشنم کنم رفرنم سنم حتکنم کتنم ہ،نم اتنم بح ل

ینم ہنم کنم اگنم اآ سنم کنم رفرنم کنم پشئنم کنم جئنم تنم وہنم روشنم کنم رفرنم کنم قبینم تنینم ہیگ��.

نم )نم کنم حتلنم مSpinاینم اورنم ختیصنم ہنم جنم کنم تنم ذر ےنم کنم گ ؤنم سنم ہ،نم ینٹان،نم پوٹننم اورنم الاننم ہنم گ ؤنم (
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پئنم ج ےتنم ہ،نم گ ؤنم کنم مارنم منم ہیتنم ہنم اورنم مرہجنم بلنم ت�걔ںنم ذراک تنم منم  ہینم اینم  یسنم ہ،نم گ ؤنم زاوییئنم ماِرنم حتکنم (
Angular نمMomentumنم )نم کنم اینم شنم ہ،نم اورنم قونننم بئنم تانیئنم کنم ط حنم قونننم بئنم زاوییئنم ماِرنم حتکنم بنم ای

نم بد ینم قونننم ہ،نم جنم اینم ینٹاننم کنم انای طنم ہتنم ہنم تنم اآ سنم کنم زاوییئنم انای طنم کنم بءنم بنم ہننم ہیتنم ہ،نم ا بنم اگنم اآ س
نم انای طنم سنم پانم ہننم والنم الاننم اورنم پوٹننم کنم گ ؤنم اینم ہنم سنم منم ہنم تنم دوون�걔ںنم گ ؤنم جنم ہجںیئنم گنم اورنم حلص
نم گ ؤنم ینٹاننم کنم گ ؤنم سنم دونم گنم ہجئنم گ،نم دوس ینم جبننم اگنم ینٹاننم کنم گ ؤنم اینم دوس ےنم سنم النم س�걔ںنم منم ہنم ت
نم وہنم اینم دوس ےنم کنم مرک خنم کدںینم گنم اورنم حلصنم گ ؤنم صنم ہجئنم گ،نم دوون�걔ںنم منم سنم کنم بنم صرک تنم منم الاننم اور
نم پوٹننم کنم حلصنم گ ؤنم ینٹاننم کنم گ ؤنم کنم بابنم ننم ہگ،نم تہنم اگنم ینٹاننم کنم ووجدنم کنم بنم ح بنم منم لینم جئنم اورنم  ہی
نم فضنم کنم لنم جئنم کنم اآ سنم کنم گ ؤنم بنم دوون�걔ںنم ذراک تنم کنم گ ؤنم کنم بابنم ہنم تنم ح بنم مازننم ہجتنم ہ،نم پنم ذیلینم پاوارنم ک

تنم ذراک تنم منم سنم دونم کنم گ ؤنم اینم سنم منم ہگنم اورنم ت ےنم کنم اننم کنم النم سنم م��.

نم چہچننم ینٹاننم کنم ساغنم لئنم بنم ہنم طک تنم داون�걔ںنم ننم اساجنم کنم لنم تنم کنم اآ سنم ذر ےنم کنم بیقنم چرجنم ص،نم حتلنم سن،نم ک
نم بنم کنم ینم ص،نم گ ؤنم الاننم جنم اورنم مد ےنم کنم سھتنم تلمنم اتنم کورنم ہنم کنم وہنم اآ سنم منم سنم گرننم کنم کیئنم نننم ن
نم چڑت،نم منم  ہینم ہنم کنم اسنم اپنم گ ؤنم کنم حلمنم بک تنم کنم جکسنم ہ،نم چہچننم تنم کنم کیئنم بک تنم ننم کنم پلنم کنم ح یبنم طرنم پ
نم دریتفنم کننم کنم بنم بنم ت ہبنم گہنم منم اسنم ینم طرنم پنم دریتفنم کننم منم تابینم بنم س لنم کنم عہصنم ل،نم یننم کنم ر ینم ای
نم منم  ہینم اتنم زیدہنم مارنم منم پانم ہ ےتنم ہنم کنم بووجدنم اتنم ابپ منم کنم مسنم انپ منم کنم ذرینم اننم کنم بلاسنم ساغنم لی

جکسنم ہ��.

نم نم کنم بنم وقنم ظرنم منم ات قنم خ لنم ننم کنم گ،نم اننم دونم واقک ت1987Aکمنم اوکنم کننم منم ینٹنینم کنم داھر ےنم اورنم سنم ونوانم 
نم کنم متقبنم کنم سنئاون�걔ںنم ننم سنم ونوانم کنم منم رظن ےینم کنم ت قینم خ لنم ک،نم سنئاون�걔ںنم کنم لنم عےصنم سنم تقنم تنم کنم س

ونوانم سنم ینٹنینم کنم داھر ےنم پےتٹنم ہ��.

نم نم کنم ننم سر ےنم کنم پاشئنم کنم ع�تمنم ن1987Aنم ینم ننم ہنم لنم سنم ونوانم نم Newنم کنم منم NOVAاگ�ہچنم لیطنم لنم 
یینم بد لنم جنم کنم کر ےنم  ہی

ن یٹ یپل یپگ نم ت،نم درالصنم  ہینم اینم قلبنم ددینم دھکنم کنم صرک تنم منم اینم پاننم سر ےنم کنم مک تنم ت،نم م
نم سنم ونوانم ندارنم ہانم تنم درالصنم ہنم سنم اینم سنم سنم ہارنم ونر ینم منم دورنم اینم ننم چ یٹنم  یسنم ک�걔ںنم ہ،نم  ہینم ہر ینم ک�걔ںنم س
نم اتنم ندینم ہنم کنم اسنم ہنم اپنم ک�걔ںنم کنم "سرہنم ک�걔ں۔”نم کنم سنم ہ،نم اسنم ج یبنم ننم ک ےنم منم ننم آننم سنم ب
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نم روشنم کنم اینم دھلنم سنم دھنم کنم صرک تنم منم دینم جکسنم ہ،نم لنم اآ سنم کنم عہنم عہنم سر ےنم دینم کنم لنم خ یص
نننم کنم دریتفنم کنم چنم گنم بنم ہنم آسیلینم کنم فک تنم داون�걔ںنم ننم بنم دینم تنم کنم اآ س ٹ

ٹ یپل ثش نم اطتقرنم دوربنم کنم رضورک تنم ہیتنم ہ،نم 
نم ک�걔ںنم منم چنم کوڑنم سر ےنم پئنم ج ےتنم ہنم اننم منم سنم کننم سنم پنم ہ،نم ان�걔ںنم ننم  ہینم کپ منم آسننم کنم اآ سنم دھنم کنم پ

نم نم قنم کنم ت،نم اآ سنم کنم قنم سرجنم کنم قنم سنم چیلنم گSuper-giantسنم لنم ئگنم تینم کنم جزئہنم لنم کنم ک،نم پنم والنم سرہنم ننم 
��.202نم °69-نم Sanduleakزیدہنم ت،نم اآ سنم کنم نپ منم بنم تنم ینم سنم ڈییلنم 

نم Fredاآ سنم رظن ےینم پنم کنم سر ےنم پنم سنم ہ،نم سنم سنم پنم اآ سنم ص ینم کنم پآ سنم کنم دہیئنم کنم ننم منم فینم ہئنم (
Hoyle) نم ولنم ف ؤلنم،(William نمFowler) نم ج ےنم،(Geoffrey نمBurbidge) نم اورنم مرگٹینم ببجنم(Margaret نم
Burbidgeنم )نم ننم کپ منم ک،نم  ہینم سنم کنم لنم کنم کیئنم سرہنم اآ سنم انپ منم سنم کنم دوچرنم ہتنم ہنم اآ سنم کنم انرویننم مالمک تنم س

نم واقنم رضور ینم ہ،نم سرجنم وہنم سرہنم ہنم جنم سنم ہر ینم واقنم بیقنم سنم سنم زیدہنم ہ،نم دوس ےنم تپ منم سرو�걔ںنم کنم ط حنم سرج
نم بنم اسارنم منم رظننم آتنم ہنم ینم کنم برہنم اآ سنم منم کیئنم تیلینم ہیتنم رظننم ننم آیت،نم لنم حنم  ہینم ہنم کنم سرجنم تہنم کر
نم وقت�걔ںنم کنم خفنم منم جنم وجنم منم موفنم ہ،نم تپ منم سر ےنم گنم سنم بنم وگلنم ہنم جنم کنم وقک ِتنم تذ بنم ننم اکنم ک
نم رکنم ہ،نم لنم اگنم تذ بنم اننم پنم کرگنم واحنم وقک تنم رہنم ہیتنم تنم  ہینم اپنم بنم پہنم وزننم کنم بثعنم فرًانم انرنم کنم طفنم دھک
نم سنم دوچرنم ہ ےتنم اورنم گ�걔ںنم منم غبئنم ہج ےت،نم لنم اگنم اینم ننم ہتنم تنم اآ سنم کنم وہجنم  ہینم ہنم کنم سرو�걔ںنم کنم انروننم م
بنم ہیئنم گنم کنم بویننم طفنم بنم پہنم دب ؤنم انرنم کنم جبننم عنم کننم والنم وقک ِتنم تذ بنم کنم مازننم کتنم رہنم ہ��.

نم گنم کنم دب ؤنم اورنم اآ سنم کنم درہجنم حارک تنم منم اینم سدہنم سنم تنم ہ،نم جنم گنم کنم کنم مرنم حنم کنم درہجنم حارک تنم باھینم جت
نم ہنم تنم عپ منم طرنم پنم گنم کنم دب ؤنم منم اضہفنم ہتنم ہنم وجنم درہجنم حارک تنم کنم سھتنم را�تسنم مسنم ہتنم ہ،نم اورنم اآ سنم کنم بکع
نم جنم درہجنم حارک تنم کنم کنم جتنم ہنم تنم دب ؤنم بنم کنم ہتنم ہ،نم سر ےنم کنم مزکنم منم گنم کنم دب ؤنم اآ سنم لنم بنم زیدہنم ہنم کنم اآ س
نم کنم درہجنم حارک تنم بنم زیدہنم ہ،نم ینم درہجنم حارک تنم کنم اینم دآ سنم لکنم ینم کنم منم ڈگ ینم ہتنم ہ،نم  ہینم حارک تنم ینیلکیئنم تلم
سنم پانم ہیتنم ہ،نم کنم سر ےنم کنم زنیگنم کنم زیدہنم تنم حنم منم وجنم ینیلکیئنم تلمنم اسنم تانیئنم منم کتنم ہنم وہنم ف نژننم (

Fusionأپیئنم جیتنم ہنم اآ س اپ وو�걔ںنم کنم دریمننم وجنم رافنم بیقنم وقک تنم  ٹس
ئ یپ ییمنم منم بےنلنم کنم عنم ہ،نم دونم ینکل ٹ

ئ یپل ہہ نم )نم سنم ہیئروجنم کنم 
نم پنم قیوبنم پننم کنم لنم بنم اوچننم درہجنم حارک تنم کنم رضورک تنم ہیتنم ہ،نم ف نژننم سنم حلصنم ہننم والنم حارک تنم سر ےنم ک

نم کوڑو�걔ںنم س لنم تنم کتلنم کنم کسنم ہنم لنم جنم ینم بینم ای نھنم خنم ہننم لنم ہنم اورنم تانیئنم پانم کننم والنم ر ینم اینم س
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نم ہجتنم ہ،نم تنم  ہینم ہتنم ہنم کنم برہنم کنم جبننم علمنم گ�걔ںنم کنم دب ؤنم سنم منم والنم موتننم موک شنم ہجیتنم ہنم اورنم سرہنم انرنم ک
نم جبننم عنم کننم والنم وقک ِتنم تذ بنم کنم خفنم عےصنم سنم جر ینم جنم ہرننم لنم ہ،نم الصنم منم سرہنم ہنم حک ِتنم مرنم پ
نم زنہنم ہتنم ہ،نم وہنم اپنم ای نھنم کنم ذخئنم جکننم کنم تذ بنم سنم بنم رہنم ہ،نم لنم اآ سنم کنم سنم سنم خءنم منم بنم رہنم کنم وا ٹ

اآ سنم کنم خمتنم کنم قبینم لتنم جتنم ہ��.

نم ح بنم لینم گنم ہنم کنم سرجنم ننم ہیئروجنم کنم جنم مارنم کنم سھتنم اپنم زنیگنم کنم آغزنم کنم وہنم دآ سنم کوڑنم ینم دآ سنم منم س لنم ک
نم لنم کیفنم ت،نم آجنم ہر ےنم اآ سنم ممنم سر ےنم کنم عنم پننم کوڑنم س لنم ہکچنم ہنم اورنم  ہینم اپنم ذخئنم کنم ننم خچنم کنم چنم ہ

نم (ابنم گاننم کنم کیئنم بک تنم ن)،نم کیئنم سرہنم جنم ش حنم کنم سھتنم اپنم ای نھنم خچنم کتنم ہنم اآ سنم کنم اآ سنم کنم سنم گانم ت
نم ہ،نم وزیننم سر ےنم اپنم ای نھنم زیدہنم ت ینم سنم خچنم ک ےتنم ہنم ککننم وہنم زیدہنم ب ےنم اورنم زیدہنم روشنم ہنم اورنم زیدہنم تانیئنم خچ
نم ک ےتنم ہ،نم زیدہنم کنم کنم وہجنم سنم مزکنم منم موجدنم گنم پنم زیدہنم دب ؤنم پتنم ہنم اورنم اننم کنم انرنم ف نژننم کنم رفرنم بنم ب ھنم جیت
ہ،نم منم اینم سرہنم جنم کنم کنم دآ سنم سروج�걔ںنم کنم بابنم ہنم اپنم ای نھنم کیئنم دآ سنم منم س لنم کنم انرنم خچنم کنم ڈالنم گ��.

نم ا بنم آںیئنم اینم اینم بر ینم سر ےنم کنم مرنم پنم غرنم کںینم کنم بآلخنم اآ سنم کنم سھتنم کنم ہتنم ہ،نم اباءنم منم زیدہنم تنم سر ے
وو�걔ںنم کنم المپنم ہ،نم ہیئروجنم ک ٹس

ئ یپ نم ہیئروجنم پنم منم ہ ےتنم ہ،نم ہیئروجنم ای نھنم کنم جنم کنم منم اآ سنم کنم ینکل
ٹسنم بنم ہنم وجنم دونم پوٹون�걔ںنم اورنم دونم ینٹاون�걔ںنم پنم منم ہت

ئ یپ ییمنم کنم ینکل ٹ
ئ یپل ہہ ٹسنم اینم پوٹننم ہتنم ہ،نم اننم کنم منم سنم 

ئ یپ نم ینکل
نم ہ،نم تک تنم قر ےنم پہنم ہنم اورنم اآ سنم بننم منم غنم رضور ینم ب،نم ہیئروجنم کنم "ج۔”نم ینیلکیئنم تانیئنم کنم سنم سنم سگپ م
ییم ٹ
ئ یپل ہہ نم سشچنم ہ،نم لنم  ہینم تانیئنم کنم واحنم ذرینم ننم ہ،نم اگنم سر ےنم کنم مزکنم کنم درہجنم حارک تنم مسنم حنم تنم زیدہنم ہنم تنم 

ٹسنم بہنم پ�تسنم ہکنم کربنم بنم ج ےتنم ہنم وجنم مدینم تالمک تنم سنم گرنم کنم آک،نم ینننم (
ئ یپ نم )نم اورنم دینم عصنم بNeonکنم ینکل

نم ج ےتنم ہ،نم اینم ب ےنم سر ےنم کنم مزکنم منم درہجنم حارک تنم اتنم بنم رضورنم ہتنم ہنم کنم مرہجنم بلنم ینیلکیئنم تالمک تنم بتلبیت
نم ہ ےتنم چنم ج ےتنم ہ،نم لنم رہنم اگنم تلمنم سنم منم والنم تانیئنم کنم تنم ہیتنم چنم جیتنم ہ،نم ای نھنم کنم جنم تنم سنم تنم تنم ہتنم چ
وو�걔ںنم م ٹی ٹ
ن نم جتنم ہنم حنم کنم وہنم ملحنم آجتنم ہنم کنم سر ےنم کنم اجائنم تیکنم پنم م�걔ںنم منم بتلنم ہنم پنم دون�걔ںنم منم پنم گ

نم بےنلنم لنم ہ،نم اآ سنم ملحنم پنم سر ےنم کنم انروننم کنم پزنم سنم تنم د ینم جکسنم ہ،نم اآ سنم کنم منم پیتنم ینم بنم دینم ب
نم والنم عصنم سنم بنم ہیتنم ہنم جنم کنم بنم کنم رفرنم روزنم بوزنم بتھنم چنم جیتنم ہ،نم بوننم منم سر ےنم کنم حنم بنھنم شوع

ِنینم فک تنم اسنم سرک خنم  نم نم کSuper-giantہجتنم ہنم حنم کنم وہنم ہر ےنم پر ےنم نپ ِمنم شنم جنم ہجتنم ہ،نم اآ سنم ملحنم پنم مرہ
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ہ��.

نم عنم لہنم ینیلکیئنم آتنم ت ہشنم گہنم کنم اخپ منم کنم نیننم ہنم ککننم اآ سنم کنم ینیلکیئنم س تخنم خًاصنم خ یصنم منم ہیتنم ہ،نم لہ
نم سنم وزیننم عصنم کنم ف نژننم سنم تنم کنم لنم درکرنم تانیئنم اآ سنم عنم سنم خرجنم ہننم والنم تانیئنم سنم زیدہنم ہیتنم ہنم اآ سنم وہج
نم سنم جنم کنم سر ےنم کنم مزکنم لہنم کنم ہجتنم ہنم تنم اسنم نفءنم آجیتنم ہ،نم جنم سر ےنم کنم مزکنم مدینم حارک تنم پانم کننم ک
نم ق لبنم ننم رہنم تنم پسننم تذ بنم کنم حنم منم پنم جتنم ہ،نم اآ سنم وقنم سرہنم اینم تہنم نکنم عپ منم اسپ منم کنم کر ےنم پنم ج لنم رہ

ہتنم ہنم اورنم بآلخنم اسنم اپنم تذ یبنم ڑگھنم منم گنم جننم ہ��.

نم ا بنم وجنم کنم ہتنم ہنم اورنم بنم ت ینم سنم ہتنم ہ،نم اآ سنم کنم تنم ی�걔ںنم ہ،نم سر ےنم کنم لہنم کنم مزکنم وجنم ا بنم ینیلکیئنم تلمنم ک
ِینم اثنم اتنم زورنم سنم ستنم ہنم ک نم ذرینم حارک تنم پانم ننم کنم کس،نم خدنم اپنم وزننم بداتشنم ننم کنم کسنم اورنم وقک ِتنم تذ بنم کنم ز
ٹسنم کنم کتفنم کنم قبینم پنم جیتنم ہ،نم اآ سنم لہنم سنم بنم ای

ئ یپ نم اآ سنم کنم اینم بنم کنم ج ےتنم ہ،نم مزکنم کنم کتفنم ینکل
وو�걔ںنم سنم لمنم کنم بنم ہانم ہنم ککننم ای ٹس

ئ یپ نم انٹنم کنم وزننم اینم ٹلینم ٹنم کنم قبینم ہگ،نم اآ سنم سر ےنم کنم مزکنم ا بنم صفنم ینکل
نم بنم جچنم ہ،نم اآ سنم ملحنم پنم سر ےنم کنم مزکنم عپ منم طرنم پنم صفنم دونم کنم ٹیمنم چڑانم ہتنم ہ،نم جنم مزکنم منم  ہینم صرت لنم ہیت
نم ہنم تنم مزکنم کنم اردنم گدنم کنم مدہنم ت ینم سنم اآ سنم منم گتنم ہ،نم ٹلینم کنم ٹلینم ٹنم مدہنم ب�걔ںنم ہارنم کنم ٹیمنم یفنم سنم کنم رفر
سنم سنم مزک ےنم پنم گتنم ہ،نم اآ سنم تدپ منم سنم بنم شرنم شکنم وینم پانم ہیتنم ہنم وجنم برہنم کنم جبننم سر ےنم منم سنم گریتنم ہ��.

نم جنم مزکنم اپنم ہنم تذ بنم کنم وہجنم سنم ستنم ہنم اورنم اینم کنم ج ےتنم ہنم تنم اننم کنم الاننم اورنم پوٹننم لمنم کنم ینٹاننم ب ےت
نم ہنم اورنم ینٹنینم خرجنم ہ ےتنم ہنم چہچننم سر ےنم کنم مزکنم ینٹاننم سنم لمنم کنم بنم اینم بنم بانم وگہلنم بنم جتنم ہ،نم اآ سنم مزکنم س

نم )نم اورنم ینٹنینم کنم آبرنم مزکنم سنم برہنم کنم ررک خنم کیتنم ہ،نم اآ سنم تانیئنم کنم ج بنم ک ےتنم ک ےتنم سر ےنم کWaveنم Shockشکنم وینم (
نم بویننم تنم اینم ینیلکیئنم دھکنم سنم پنم جیتنم ہ،نم چنم روزنم تنم سرہنم لک�걔ںنم سروج�걔ںنم کنم بابنم روشنم دینم رظننم آتنم ہنم اور

آخنم کرنم بنم کنم منم سنم غبئنم ہجتنم ہ��.

نم ہر ےنم جنم اینم عپ منم ک�걔ںنم منم  ہینم سنم ونوانم واقنم اینم ص ینم منم اوسنم دونم سنم تنم برنم ہتنم ہ،نم اننم منم سنم اینم مر
نم نم ع ینم منم منم الپ منم ع بنم منم ووقعنم پینم ہا،نم وہنم پنم ہانم سرہنم اآ س1054واقنم ع بنم اورنم چنم مرہنینم ریرڈنم پنم لئنم وجنم 

وولنم ( یی بٹ یپ ٹ
ن
)نم کنم نپ منم سنم یدنم کنم جتنم ہ��.Nebulaنم Crabمنم نپ منم منم پنم ہئنم بد لنم کنم صرک تنم رظننم آتنم ہنم اورنم اسنم کبینم 
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نم نم کنم پنم ننم پر ینم کنئک تنم کنم ینٹنینم کنم س بنم سنم ننم دی،نم  ہینم شرنم نکنم شک تنم کنم اینم لنم ت،نم زم1987Aسنم ونوانم 
نم کنم رہنم رعبنم سنم ٹیمنم منم سنم سو�걔ںنم منم ینٹنینم گرنم گ،نم حلکننم دھکنم زمنم سنم اینم سنم سنم ونر ینم س لنم کنم فلصنم پ
نم ہا،نم خک شنم قنم سنم اآ سنم کنم بنشو�걔ںنم کنم خنم ننم ہیئنم کنم اینم دورنم درازنم ک�걔ںنم سنم آننم والنم کنم ٹلینم ینٹنینم اننم منم س
ییمینم اوکنم اورنم اوہینم کنم پوٹننم انای طنم ساغنم کو�걔ںنم ننم اننم منم سنم اننم کنم روکنم ل،نم اننم آلک تنم ک نم گرنم رہنم ہ،نم لنم ک

ءنم منم ہانم ت��.1054بنم  ہینم ذراک تنم انننم ہنم منم گرنم گنم ہ ےتنم جنم کنم 

نم در�تسنم ہنم کنم سنم ونوانم سر ےنم کنم لنم  ہینم صرک ِتنم مک تنم کنم حنم رکنم ہنم لنم اآ سنم کنم اینم پنم ا یسنم سر ےنم کنم ل
نم حک تنم افانم بنم ہ،نم مزکنم سنم تانیئنم کنم  ہینم بنم پہنم اخاجنم بویننم ت�걔ںنم کنم گپ منم کدینم ہنم اورنم منم وقنم کنم لنم ینیلکیئ
نم ف نژننم کنم تالمک تنم دوبرہنم شوعنم ہج ےتنم ہ،نم  ہینم اورنم بک تنم ہنم کنم  ہینم تالمک تنم تانیئنم خرجنم کننم کنم بئنم اآ سنم کنم س ےت

ییمنم جنم لہنم سنم وزیننم عصنم کنم ڈھیئنم سر ےنم کنم بنم کنم اآ سنم آخ ینم اورنم گپ منم تنی ٹ
ئ نپ یٹ نم خنم کدینم ہ،نم سن،نم سنم اورنم یر

ٹسنم سز ینم کنم ابایئنم ماحنم منم بنم والنم کربنم اورنم آکنم جنم عصنم کنم سھت
ئ یپ نم ملحنم منم ہیتنم ہ،نم  ہینم عصنم ینکل

نم پنم کنم بویننم فءنم منم چنم ج ےتنم ہنم اورنم کنئک تنم کنم دوس ےنم سنم ونو�걔ںنم سنم ننم والنم اینم ہنم مدو�걔ںنم کنم سھتنم لمنم ج ےت
نم ہ،نم آننم والنم زمون�걔ںنم منم اننم عصنم کنم سرو�걔ںنم اورنم سرو�걔ںنم کنم ننم ننم سنم کنم لنم جیتنم ہ،نم اننم عصنم کنم بنم اور
نم ب ےنم بنم ہر ینم زمنم جنم سرو�걔ںنم کنم مِضنم ووجدنم منم آننم منم ن،نم حک تنم افاءنم کربنم اورنم آک،نم ہر ےنم ب�걔ںنم کنم سن،
ییمنم کنم سںیخنم سنم زمنم پنم اننم سرو�걔ںنم کنم مک تنم کنم طنم موجد ٹ

ئ نپ یٹ نم ہر ینم چ�걔ںنم کنم سنم اورنم ہر ےنم اینم ر ینم ایو�걔ںنم کنم یر
نم ہنم وجنم سرجنم کنم بنم ووجدنم منم آننم سنم پنم ہکچنم ت،نم کنم عنم بک تنم ہنم کنم آجنم وجنم عصنم ہر ےنم جنم کنم تیکنم م

شلمنم ہنم وہنم قون�걔ںنم پنم مدہنم ہجننم والنم سرو�걔ںنم کنم ینیلکیئنم راکنم ہ��.

نم سنم ونوانم کنم سر ےنم کنم منم طرنم پنم تہنم ننم کت،نم اگ�ہچنم زیدہنم تنم مدہنم برہنم کنم طفنم بنم جتنم ہنم لنم دھکنم سنم انرنم ک
نم طفنم گننم والنم مزکنم اپنم جنم موجدنم رہنم ہ،نم اآ سنم کنم مرنم کنم فنم ہننم منم بنم دینم ننم ل،نم اگنم تنم اآ سنم مزکنم م
نم ہر ےنم سرجنم جنم مدہنم بنم ہانم ہنم تنم  ہینم اینم ینٹاننم سر ےنم کنم شنم منم موجدنم رہنم گنم جنم کنم حنم اینم چ ےٹنم شنم جنم ہگ،
نم لنم زیدہنم امننم ینم ہنم کنم ینٹاننم سنم بنم  ہینم سرہنم بنم ت ینم سنم اپنم گدنم گنمنم لنم گ،نم اآ سنم کنم رفرنم کیئنم اینم ہارنم چ
نم یفنم سنم ہیگ،نم ینم اآ سنم کنم سنم کنم رفرنم روشنم کنم رفرنم کنم دآ سنم فنم ہیگ،نم درالصنم سرہنم اباءنم ہنم سنم گ ؤنم منم ہتنم ہ،نم ل
پئ�걔ںااہنم رفرنم سنم گتنم ہنم تنم درالصنم ینم رفرنم بتھنم بتھنم تنم ہننم لنم ہ، نم جنم انرنم کنم طفنم دھکنم سنم مدہنم اآ سنم پنم بنم 
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نپگنم کنم اآ سنم لھکڑ ینم کنم  یسنم ہنم وجنم گےتمنم ہئنم اپنم بزونم سنم لنم ہنم اورنم اآ سنم کنم گدک شنم تنم ہجیتنم ہ، ٹٹ یپ نم اآ سنم کنم م لنم سک
وولنم ( یی بٹ یپ ٹ
ن
نم )نم کNebulaنم Crabفک تنم داون�걔ںنم ننم اینم بنم سنم ینٹاننم سرو�걔ںنم کنم ساغنم لینم ہ،نم م لنم کنم طرنم پنم کبینم 

وولنم کنم مزک ی33وسنم منم وجنم ینٹاننم سرہنم پینم جتنم ہنم اآ سنم کنم گ ؤنم کنم رفرنم  یی بٹ یپ ٹ
ن
نم نم چنم یفنم سنم ہکچنم ہ،نم ا بنم اگنم اآ سنم 

نم حنم کنم کنم زیدہنم ہنم ینم کنم مدنم سروج�걔ںنم کنم بابنم ہنم تنم  ہینم ینٹاننم سرہنم اآ سنم کنم آخ ینم م لنم ننم ہت،نم ی�걔ںنم وقک ِت
نم تذ بنم اتنم زیدہنم ہیتنم ہنم کنم سنم تنینم مپ منم مدہ،نم ینم کنم ینٹاون�걔ںنم سنم بنم  ہینم بنم کنم سرہنم بنم اآ سنم کنم مہلبنم ننم کنم کس،
نم  ہینم وہنم ملحنم ہتنم ہنم جنم پنم سنم ونوانم سنم بنم حاننم نکنم اورنم تہنم نکنم واقنم ہتنم ہ،نم مزکنم سننم لنم ہنم اورنم اینم منم س

ینم کنم سنم کنم ہاروںینم حنم سنم بنم کنم وقنم منم اینم بنم ہ لنم بنم کنم اآ سنم منم غبئنم ہجتنم ہ��.

نم چہچننم اینم وزیننم سر ےنم کنم سھتنم بآلخنم  ہینم ہتنم ہنم کنم ٹ ےنم ہننم کنم بنم اآ سنم کنم وجنم کنم بنم ہنم وہنم ینم تنم ینٹاننم سرہنم ہت
نم ہنم ینم پنم اینم بنم ہ ل،نم کیئنم ننم جننم کنم ا بنم تنم کنم سر ےنم بنم چنم ہ،نم لنم اکنم ہر ینم ک�걔ںنم ہنم منم سرو�걔ںنم ک

اآ سنم ط حنم کنم اجپ منم ب�걔ںنم کنم ح بنم سنم منم ہ��.

نم منم بنم منم خفنم ہتنم تنم کنم کنم سرجنم پنم ننم جئ،نم تہنم اآ سنم کنم سنم ونوانم بنم کنم کیئنم خہنم ننم ہ،نم  ہینم اتنم چٹنم ہ
نم کنم اینم ننم ہکس،نم چ ےٹنم سرو�걔ںنم کنم انپ منم اتنم پگنہپ منم ننم ہتنم جنم اننم کنم ب ےنم رتشنم دارو�걔ںنم ک،نم پنم بک تنم تنم  ہینم ہنم کنم  ہی
نم ای نھنم کنم اتنم رفرنم سنم خچنم ننم ک ےت،نم منم سرو�걔ںنم کنم وہنم قنم جنم سنم یوبننم کنم ہ،نم اورنم وہنم سرو�걔ںنم کنم  ہبنم اعِرنم ح
نم ف�تسنم منم سنم سنم ننم آ ےتنم ہ،نم اینم ٹلینم س لنم تنم چنم سنم ہ،نم دوس ےنم  ہینم کنم اننم چ ےٹنم سرو�걔ںنم کنم مزکنم م
ِثعنم تہنم اچکننم انرنم کنم جبننم گننم والنم دھکنم ک نم اتنم درہجنم حارک تنم پانم ننم ہکسنم کنم لہنم کنم مزکنم بنم کسنم وجنم ب

شوعنم کننم کنم لنم رضور ینم ہ��.

نم سرجنم خ یصنم کنم کنم والنم سرو�걔ںنم کنم اینم م لنم ہنم وجنم رتفنم رتفنم اپنم ہیئروجنم کنم سنم پنم جنم رہنم ہنم جنم اپنم مزکنم ک
ییمنم زیدہنم تنم اآ سنم کنم مزکنم منم موجدنم ہنم وجنم ینیلکیئنم تالمک تنم کنم اعرنم سنم سگپ منم ع ٹ

ئ یپل ہہ ییمنم منم تلینم کتنم جنم رہنم ہ،نم  ٹ
ئ یپل نم ہہ

نم ننم ینم کنم اآ سنم منم ینیلکیئنم تالمک تنم ننم ہ ےت،نم چہچننم اآ سنم کنم مزکنم اآ سنم حارک تنم کنم پاشئنم منم حنم دارنم ننم وجنم ک
نم ڈاےنلنم والنم وقک تنم تذ بنم کنم ماحنم کیتنم ہ،نم چہچننم کنم جننم سنم بنم کنم لنم سرجنم کنم اپنم ینیلکیئنم تالمک تنم کنم سگم
ییمنم سنم بنم مزکنم ستنم رہنم ہ،نم اننم انروین ٹ

ئ یپل ہہ نم سنم پنم رکنم پیتنم ہنم تکنم اسنم م بنم ہیئروجنم منم رہ،نم اآ سنم دوراننم 
نم تیلی�걔ںنم کنم وہجنم سنم زمننم گرننم کنم سھتنم سرجنم کنم ظرہ ینم حتلنم منم غنم مآ سنم تیلی�걔ںنم آیتنم ہ،نم اآ سنم کنم حنم ب ھنم جئ
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نم گ،نم اآ سنم کنم سنم کنم درہجنم حارک تنم کنم ہجئنم گنم جنم سنم اآ سنم کنم رننم منم سیخنم مئنم جنم آجئنم یگ،نم وقنم گرننم ک
نم )نم بنم جئنم گ،نم ایStarنم Giantنم Redسھتنم سھتنم  ہینم اپنم حنم سنم تابینم پننم گنم زیدہنم ہجئنم گنم اورنم اینم سرک خنم جنم سرہنم (

نم نم ا یسنم صنم منم آ ےتنم ہ،نم سرک خArcturusنم اورنم Aldebaranنم ،Betelgeuseکنم سر ےنم آسون�걔ںنم منم پننم جسنم ہ،نم 
سر ےنم کنم شنم منم آجننم سر ےنم کنم خمتنم کنم آغزنم ہ��.

نم اگ�ہچنم سرک خنم سرہنم ننم ٹانم ہتنم ہنم لنم اآ سنم کنم بانم رقنم اسنم بنم ب ینم ونرنم اف�걔ںنم سنم کنم حلمنم بنم دینم ہ،نم ا یسنم لنم اآ سنم ک
نم نم زیدہنم ہیتنم ہ،نم کیئنم چرنم بنم (چرنم کوڑ)نم س لنم بنم نپ ِمنم شنم کنم سرو�걔ںنم کنم مک تنم کنم سمLuminosityما یعنم وضنم افیننم 

نم ہگ،نم اآ سنم سنم بنم پنم سرنم ا لبنم کنم غبئنم ہچنم ہ�걔ںنم گ،نم اورنم اآ سنم کنم کہنم ہایئنم بنم خ ؤ�걔ںنم منم کنم چنم ہگ،نم اآ سنم سنم ب
نم بنم پنم زمنم بنم آبدنم ہکچنم ہیگ،نم اپنم پےنلنم کنم عنم منم سرجنم زمنم تنم کنم تپ منم سرو�걔ںنم کنم اپنم آتنم لنم م
نم لنم لنم گ،نم لنم زمنم پنم بنم اپنم مرنم پنم گیتمنم رہنم یگ،نم سرجنم کنم آتنم لنم کتفنم منم اتنم لنم ہ�걔ںنم یگنم کنم وہ
نم زمنم کنم حتکنم پنم کیئنم قلبنم ذکنم منم اساعنم متنم ننم کںینم یگ،نم کہنم ہایئنم غبئنم ہچنم ہگنم اورنم زمنم کنم گدنم قبی

قبینم خءنم کنم کنم ہیگ��.

نم زمنم پنم ہرانم ووجدنم سرجنم جنم سرو�걔ںنم کنم غنم ملنم اسپ منم کنم ننم ہنم وجنم کوڑو�걔ںنم س لنم تنم بنم کنم ب ینم تیلینم کنم ج
نم اورنم حارک تنم خرجنم ک ےتنم رہنم ہ،نم  ہینم عہصنم زنیگنم کنم ارتءنم اورنم پنم پےنلنم کنم لنم کیفنم ہ،نم لنم جنم سرجنم ج
نم سرو�걔ںنم کنم زنیگنم کنم "سرک خنم ج۔”نم ملحنم آتنم ہنم تنم  ہینم اسپ منم بقارنم ننم رہ،نم اینم سر ےنم کنم زنیگنم کنم اگنم ماحنم پہ
نم بنم قعہنم اورنم پگنہپ منم ہ ےتنم ہ،نم اننم آخ ینم ماحنم منم اننم کنم روپنم اورنم شنم وش تہنم منم اچکننم تیلی�걔ںنم آیتنم ہ،نم اپ
نم باھےپنم کنم اننم ماحنم منم  ہینم گنم کنم کو ینم مغلنم خرجنم ک ےتنم ہ،نم ینم کنم گنم اننم کو�걔ںنم کنم رہنم طفنم خرجنم ہیت
ییمنم گنم شنم ف�걔ںنم ہنم اورنم کرب،نم نٹئوجنم اورنم آکنم ووجدنم م ٹ

ئ یپل ہہ نم ہ،نم نیعنم منم ہنم کنم سرو�걔ںنم کنم مزکنم منم موجدنم 
نم آئ،نم اآ سنم عنم سنم وجنم تانیئنم ووجدنم منم آئنم یگنم وہنم سر ےنم کنم مدینم کنم عہصنم زنہنم رکنم یگ،نم اپنم بویننم غفنم خءنم م

دھک�걔ںنم سنم اڑانم چنم کنم بنم سرہنم متنم ہنم تنم بیقنم صفنم مزک ینم حنم رہنم جتنم ہنم وجنم کربنم اورنم آکنم سنم مکنم ہتنم ہ��.

نم اآ سنم پہنم سگمنم سنم گزننم کنم بنم  ہبنم اعرنم کنم ننم اورنم دریمننم درجنم کنم سرو�걔ںنم کنم تذ بنم کنم ہت�걔ںنم پنم جن
نم نگینم ہتنم ہ،نم  ہینم سا ؤنم بنم رحننم طرنم پنم ہتنم ہنم اورنم اآ سنم وقنم تنم جر ینم رہنم ہنم جنم تنم سرجنم کنم حنم اینم چ ےٹنم س
ِنینم فک تنم سنم یوبننم کنم نپ منم دینم ہ،نم اپنم اآ سنم چ ےٹنم حنم کنم بءنم پنم س نم سر ےنم کنم بابنم ننم ہجت،نم اآ سنم جنم کنم مرہ
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نم یوبننم بنم ممھنم رظننم آ ےتنم ہنم حلکننم اننم کنم سنم کنم درہجنم حارک تنم سرجنم کنم سنم کنم درہجنم حارک تنم سنم بنم زیدہنم ہکسنم ہ،
دوربنم کنم بنم زمنم سنم کیئنم سنم یوبننم رظننم ننم آت��.

ِمنم بنم منم سنم یوبننم بنم ہ،نم اآ سنم ملحنم کنم بنم بنم سرجنم کنم بنم س لنم تنم گپ منم رہنم گ،نم اآ سنم ک نم ہر ےنم سرجنم کنم 
نم عنم الننم جنم اتنم کنم ہگنم کنم  ہینم کنم بنم بنینم غنم ملصنم ینم حجنم سنم زیدہنم بنم طرنم پنم حارک تنم کنم اپنم انرنم روکنم کس
نم گ،نم لنم چکننم اآ سنم کنم انرنم ینیلکیئنم ر ینم اینم ہنم کنم لنم رکنم چنم ہنم اآ سنم لنم اینم کیئنم ذرینم ننم وجنم ٹ ینم فءنم م
نم آہنم آہنم فارنم ہیتنم حارک تنم کنم تیفنم کنم کس،نم آہنم ینم بنم آہنم یوبننم ٹانم ہتنم جئنم گنم حنم کنم  ہینم اپنم عنم کینم کنم ک
نم ننم آغزنم پنم جنم کنم کانم ہگ،نم اآ سنم کنم بنم  ہینم غنم ملنم سنم کنم حلمنم قنم مد ےنم منم ب لنم جئنم گ،نم پنم  ہینم ممھنم ہ ےت

ہ ےتنم بآلخنم ترینم ہنم کنم گدنم وپنم کنم سہنم منم کنم اینم حنم بنم جئنم گ��.
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ب بنم پ

آغِزت ش

نم ہر ینم ک�걔ںنم منم اینم سنم بنم سر ےنم ونرنم اف�걔ںنم ہنم اورنم اننم منم سنم رہنم اینم کنم انپ منم منم ہ،نم دآ سنم بنم س لنم کنم بنم وج
نم سر ےنم ہنم دینم ہنم سنم کنم سنم رظنو�걔ںنم سنم اوجنم ہچنم ہ�걔ںنم گ،نم  ہینم سنم حنم حکک تنم کنم دوس ےنم قونننم کنم شرنم ہ

کنم ای نھنم کنم کنم کنم ہت�걔ںنم بنم چنم ہ�걔ںنم گ��.

نم لنم منم و ےنم ینم ثینم پنم بنم دمنم رہنم یگ،نم ککننم ج�걔ںنم سر ےنم مک تنم سنم ہرنم ہ ےتنم ہنم وہ�걔ں،نم سھتنم سھت،نم ننم سر ے
یٹسےنم کنم بد لنم اکنم ہ ےت نم بنم جنم لنم ہ،نم ک�걔ںنم کنم مغہلنم ننم بزو ؤ�걔ںنم منم منم سنم اینم منم ہرانم نپ ِمنم شنم بنم ہ،نم گ
ِینم اثنم اینم ننم کنم گدنم د بنم کنم اکنم ہ ےتنم ہنم اورنم ٹ ےنم ہکنم ونملدنم سرو�걔ںنم کنم آبرںی نم ہ،نم بنم ہ،نم تذ بنم کنم ز

نم )نم منم سرو�걔ںنم کنم اینم ہنم اینم نس ینم رظننم آیتنم ہ،نم اورنینم کOrionنم ofنم Constellationب ےتنم ہ،نم اورنینم نمنم رھج ٹمنم (
وولنم غرنم اورنم گنم سنم با یی بٹ یپ ٹ

ن
وولنم ہ،نم  یی بٹ یپ ٹ

ن
نم تارنم کنم مزکنم منم روشنم کنم دھلنم سنم وجنم دھنم رظننم آتنم ہنم سرہنم ننم بنم اینم 

وولنم کنم میئنم روشنم کنم بئنم اناری یی بٹ یپ ٹ
ن
نم بنم بانم ع ہقنم ہتنم ہنم جنم منم ننم سر ےنم ج ےنم ہئنم رظننم آ ےتنم ہ،نم جنم اآ سنم 

نم روشنم منم مےدہہنم کنم گنم تنم اینم سر ےنم رظننم آئنم وجنم اپنم تنم کنم پنم ملحنم منم تنم اورنم ابنم تنم اننم کنم گدنم وہنم گ
اورنم گدنم موجدنم تنم جنم ننم اننم چنم رکنم ت��.

نم جنم تنم گنم کنم مسنم مارنم موجدنم ہنم ہر ینم ک�걔ںنم کنم مغہلنم ننم بزو ؤ�걔ںنم منم ننم سر ےنم بنم رہنم گ،نم  ہینم گنم دو
نم ذراعئنم سنم ووجدنم منم آیئ،نم کنم گنم تنم آغِزنم کنئک تنم کنم وقنم سنم موجدنم ہنم ینم  ہینم ابنم تنم سر ےنم ننم ب،نم اورنم کنم گ
نم وہنم ہنم وجنم سنم ونوانم دھک�걔ں،نم سرو�걔ںنم کنم آنیھ�걔ں،نم سرو�걔ںنم کنم زنیگنم کنم م صنم ماحنم منم بویننم جبننم دھک�걔ںنم اورنم ک

دوس ےنم ع�걔ںنم سنم ووجدنم منم آیتنم رہنم ہ��.
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نم ظرہنم ہنم کنم اینم ہنم مد ےنم کنم برنم برنم اس لنم لمودنم مک تنم تنم جر ینم ننم رہنم کس،نم جنم پاننم سر ےنم م ےتنم ہنم اورنم مر
نم ہکنم سنم یوبن،نم ینٹاننم سر ےنم ینم بنم ہ لنم بنم ج ےتنم ہنم تنم وہنم بنم سرو ینم ینم سرو�걔ںنم کنم دریمننم پیئنم جننم والنم گنم ک
نم مد ےنم کنم رسنم فاہنم ننم کنم س،نم ابائنم کنئک تنم سنم موجدنم مدہنم بنم رتفنم رتفنم سرو�걔ںنم منم شلمنم ہتنم چنم جئنم گنم اورنم بآلخ
نم مدنم ہجئنم گ،نم آخ ینم ایپ منم کنم  ہینم سر ےنم جنم اپنم زنیگنم کنم منم ماحنم سنم گر ےتنم دپ منم تڑںینم گنم تنم ک�걔ںنم سنم ک
نم حنم تنم ممھنم ہجئنم یگ،نم سنم سنم چ ےٹنم اورنم آخ ینم ونوجاننم سرو�걔ںنم کنم اپنم ینیلکیئنم ای نھنم خچنم کننم اورنم سنم یوبننم ب
منم کنم بنم س لنم لنم گ،نم لنم اینم سنم اورنم تنم دہنم قنم کنم سھتنم اآ سنم لزوا لنم راک تنم کنم بح لنم چنم جننم ہ��.

ثپچ نم رہنم لنم وسنم پینم خءنم منم رہنم طفنم پنم دوس ینم ک ؤ�걔ںنم کنم بنم اآ سنم خمتنم کنم سمنم کننم ہگ،نم کنئک تنم وجنم ینیلکیئنم س
نم سنم ننم وافنم تانیئنم سنم تب�걔ںنم اورنم درخ�걔ںنم ہنم بآلخنم اپنم اآ سنم نگینم مذخنم سنم موپ منم ہجئنم یگ،نم روشنم کنم دورنم کنم بآلخ

ہنم کنم لنم خنم ہننم ہ��.

نم لنم روشنم کنم خنم ہجننم کنم منم کنئک تنم کنم اخپ منم ننم ہ،نم ککننم تانیئنم کنم اینم اورنم منم ابنم بیقنم ہنم وجنم ینیلکیئنم تانیئ
نم سنم بنم زیدہنم اطتقرنم ہ،نم وقک ِتنم تذ بنم وجنم اینم سنم پنم کورنم تنینم وقک تنم ہنم جنم فیتنم پننم پنم آیتنم ہنم تنم غبلنم تنینم وقک ت
نم بنم جیتنم ہ،نم اپنم اثاک تنم منم ہکسنم ہنم  ہینم اتنم شدینم ننم ہنم لنم  ہینم بح لنم منم طرنم پنم دائنم ہ،نم کنم بنم س لنم ت

نم سر ےنم اآ سنم وقک تنم کنم خفنم اپنم ووجدنم کنم بقارنم رکنم کنم لنم ینیلکیئنم ای نھنم ج ےتنم ہنم لنم اآ سنم سر ےنم عنم کنم دوران
تذ بنم منم رہنم ہنم اورنم بآلخنم اننم لنم ڈوبنم ہ��.

ٹسنم منم دونم پوٹون�걔ںنم کنم دریمننم پیئنم جننم والنم تذ یبنم وقک تنم اطتقرنم ینیلکیئنم وقک تنم (
ئ یپ نم Nuclearنم Strongاینم اینم کنم ینکل

Force ںنم حنم ہیتنم ہ،نم لنم تذ بنم جنم ختیصنم رکنم ہ،نم سر ےنم منم شلمنم ہننم والنم رہنم ننم پوٹننم اآ س37−10)نم کنم�걔نم وا
کنم وزننم کنم باھتنم ہ��.

نم تذ بنم کنم وقک تنم کنم بننم کننم کنم لنم سنم سنم بنم وضحنم م لنم بنم ہ لنم کنم ہ،نم ی�걔ںنم وقک ِتنم تذ بنم منم فنم حلص
ککچنم ہیتنم ہ��.

نم سر ےنم کنم کنم کنم عپ ِمنم ووجدنم کنم م لنم تنم پنم دینم گنم ہتنم ہ،نم اورنم اآ سنم سر ےنم کنم واحنم نننم اآ سنم کنم گدنم کنم زمننم وم�걔ںنم ہ
نم وجنم لمودنم زمیننم کنم ینم بڑنم کنم شنم منم موجدنم ہتنم ہ،نم بنم ہ لنم کنم بر ےنم منم اینم فنم اننم خلنم ت ہبنم بننم کنم جتنم ہ،
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نم نم گاپ منم وزیننم اینم گنم وغہ،نم وجنم کیفنم دورنم سنم بنم ہ لنم کنم انرنم گنم رہنم ہ،نم گ100فضنم کنم اینم چٹنم سنم جنم ہ،نم جنم 
نم اآ سنم بنم ہ لنم منم گ ےنم گنم اورنم پنم کنم ننم منم کنم لنم کنم جئنم گ،نم تہنم اآ سنم بنم ہ لنم کنم س تخنم منم  ہینم اپنم سقبنم ووجد
نم کنم اینم ساغنم رضورنم چڑنم جئنم گ،نم ککننم گنم ننم کنم بنم وہنم خنم سنم بانم ہجئنم گ،نم ح بنم لینم جئنم تنم پنم چنم ہنم ک
نم اگنم جنم کیفنم دورنم سنم گاینم جئنم تنم اآ سنم بنم ہ لنم کنم کنم منم گنم کنم الصنم کنم کنم بابنم اضہفنم ہگنم ککننم مد ےنم اور

تانیئنم سنم کیئنم بنم چنم بنم ہ لنم سنم فارنم ننم ہکس��.

نم ا بنم اینم اورنم تبنم پنم غرنم کںینم جنم منم وزننم کنم بنم ہ لنم کنم انرنم رتفنم رتفنم اترانم جنم رہنم ہ،نم اآ سنم منم کنم لنم جنم ک
نم سھتنم اینم ڈور ینم بنیھنم جکسنم ہنم وجنم اینم پنم پنم سنم گرنم کنم اینم ڈرپ منم کنم گدنم لنم ہ،نم اآ سنم ڈور ینم کنم لنم ک لنم کنم اس
نم برینم بنم ہ لنم کنم انرنم اترانم جکسنم ہ،نم جنم وزننم ننم کنم جبننم حتکنم کتنم ہنم تنم  ہینم تانیئنم پانم کتنم ہنم جنم کنم ای
نم صرک تنم  ہینم بنم ہکسنم ہنم کنم وہنم ڈرپ منم کنم سھتنم منم اینم جینم گنم کنم بنم پانم ک ے،نم  ہینم وزننم بنم ہ لنم کنم سنم کنم ج
نم قبینم ہگنم اتنم زیدہنم وقک ِتنم تذ بنم اآ سنم پنم عنم ک ےنم یگ،نم ننم کنم جبننم عنم کننم والنم وقک تنم وج�걔ںنم وج�걔ںنم بتھنم ہنم وزن
نم جینم بنم ت�걔ںنم ت�걔ںنم زیدہنم کپ منم کتنم ہ،نم سدہنم سنم عنم سنم ح بنم لینم جکسنم ہنم کنم جنم جنم بنم ہ لنم کنم سنم تنم پنم گنم ت
نم وہنم جینم پنم کنم کپ منم کنم چنم ہگ،نم اینم ملنم صرک ِتنم ح لنم منم اآ سنم کنم وجا بنم  ہینم ننم ہنم کنم جینم پنم لیئنم ئگنم تانیئنم اآ سنم جنم ک

 لکنم سنکنم کنم تانیئنم کنم بابنم ہیگ��.
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نم اینم خلنم تبنم منم وزننم کنم پنم سنم گریتنم ڈور ینم سنم بن ھنم کنم بنم ہ لنم کنم طفنم لینم گنم ہ،نم وزننم ننم ج ےتنم ہئنم کپ م
کتنم ہنم اورنم پنم ڈبنم کنم تانیئنم فاہنم کتنم ہ،نم بنم ہ لنم کنم سنم تنم پنم تنم وزننم اپنم سیننم کنم کنم بابنم (

E=mc2.نم تانیئنم فاہنم کچنم ہتنم ہ��(

5.��1شنم 

نم کنم بابmc2نم کنم انرنم موجدنم تانیئنم mکنم یدنم کںینم وجنم ہنم بتنم ہنم کنم کنم E=mc2آئنم سئنم کنم فرملنم 
نم ہیتنم ہ،نم اصلنم اعرنم سنم کنم جنم منم موجدنم  ہینم ُکنم تانیئنم قلبنم ح لنم ہ،نم جنم کنم کنم کنم سنم گاپ منم ہننم کنم صرک ت
نم منم  ہینم تانیئنم بنم کنم تنم کنم وا ٹنم آورنم کنم بابنم ہ،نم تیلبنم اعرنم سنم دینم جئنم تنم سرجنم جنم ا یسنم سنم گاپ منم کنم ینیلکیئ
نم ف نژننم سنم تانیئنم منم تلینم کتنم ہنم تنم مرہجنم بلنم مارنم کنم اینم فنم سنم بنم کنم حنم خرجنم کتنم ہ،نم چہچننم اصلنم اعر
نم سنم تذ بنم کنم اخاِجنم تانیئنم ینیلکیئنم ف نژننم کنم مےلبنم منم کنم ازنم کنم سنم گنم زیدہنم تانیئنم خرجنم کتنم ہ،نم اورنم سرو�걔ںنم منم تانیئ

ینیلکیئنم ف نژننم سنم پانم ہیتنم ہ��.
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نم بنم شنم وجنم صرک ِتنم ح لنم بننم کنم ئگنم ہنم منم طرنم پنم غنم حنم ہ،نم بنم شنم اجپ منم ماتنم بنم ہل�걔ںنم منم گ ےتنم ہنم لنم ان
نم کنم سھتنم تانیئنم کنم ح لنم کنم کیئنم پنم سنم اورنم جینم ننم ننم ہت،نم عنم طرنم پنم  ہینم ہتنم ہنم کنم جنم کنم سنکنم کنم تانیئ
نم کنم صنم سنم لنم کنم سنم فنم تنم کیئنم بنم حنم خرجنم ہکسنم ہ،نم ا بنم تانیئنم کنم کنم حنم خرجنم ہتنم ہنم اآ سنم کنم احنرنم ط

نم حلک تنم پنم ہ،نم پنم دونم دہیئ�걔ںنم سنم سنئنم داننم کششنم کنم رہنم ہنم کنم وہنم مغل�걔ںنم کنم صرک تنم بنم ہ لنم منم اتیتنم گ
نم کنم رو ےینم کنم سنم اورنم خرجنم ہننم والنم تانیئنم کنم مارنم اورنم طِزنم اخاجنم کنم ح بنم لںیئ،نم اآ سنم منم کنم لنم وہنم کٹنم ک
نم نننم جیتنم پوگام�걔ںنم اورنم رییضیتنم مڈل�걔ںنم سنم کپ منم لنم رہنم ہ،نم اآ سنم منم مہ ثنم طنم عنم بنم پہنم ہ،نم تہنم اآ سنم قر

رضورنم واضنم ہنم کنم اآ سنم ط حنم کنم ع�걔ںنم منم تذ یبنم وقک تنم کنم بنم ب ینم مارنم خرجنم ہیتنم ہ��.

نم اینم مےدہہنم ہارو�걔ںنم ح یبنم ع�걔ںنم کنم  یسنم اہنم رکنم ہ،نم سنئاننم اینم اجپ منم کنم تک شنم منم وسنم پننم پنم کپ منم کنم رہنم ہنم 
نم جنم کنم بنم ہ لنم ہننم کنم امننم ہنم اورنم وہنم بوننم سنم مدہنم ننم کنم عنم سنم گرنم رہنم ہ�걔ں،نم ابنم تنم کنم اینم جنم ک
نم مےدہہنم ننم کنم جکسنم جنم کنم بر ےنم منم قئنم کدینم والنم دلئنم د ےینم جسنم کنم ینم بنم ہ لنم ہ،نم لنم اینم نپ م

ٹسنم (
ن نم )نم منم واقنم ہنم اورنم اسConstellationنم Cygnusجنم کنم بر ےنم منم سنئاننم کیفنم پنم امنم ہنم منم الپ منم سگ

Cygnus نمX-1 نم کنم نپ منم دینم گنم ہ،نم اآ سنم نپ منم منم شلمنم سر ےنم کنم عپ منم دورنم بنم ینمOptical نمTelescopeنم نم سنم دینم جکس
نم ہ،نم اآ سنم کنم رننم کنم وہجنم سنم اسنم "ننم ج۔”نم قنم کنم سرو�걔ںنم منم رکنم جتنم ہ،نم سونم سپنم کنم مدنم سنم کنم گنم مہعل
نم بتنم ہنم کنم  ہینم سرہنم اکنم ننم ہ،نم اآ سنم سر ےنم منم آگنم پنم کنم حتکنم رظننم آیتنم ہنم وجنم بنم آہنم ہنم ینم بنم قعہنم ن
ِینم اثنم ہنم وجنم اسنم بقعہنم خ صنم وق�걔ںنم کنم ب نم ہ،نم اآ سنم کنم منم  ہینم ہنم کنم  ہینم سرہنم کنم دوس ےنم جنم کنم وقک ِتنم تذ بنم کنم ز
نم ارتک شنم منم لتنم ہ،نم ظرہنم ہنم کنم سرہنم اورنم کیئنم دوسانم جنم بہنم بنم قبینم اینم دوس ےنم کنم مارو�걔ںنم منم موجدنم ہ،نم ل
نم ب ینم دورنم بنم منم وہنم دوسانم ستنم رظننم ننم آت،نم اآ سنم کنم منم  ہینم ہانم کنم دوسانم جنم ینم تنم "سہ۔”نم ہنم ینم کیئنم تانیئنم خرجنم ی
منم ننم کتنم ینم پنم بنم ٹآ سنم اورنم کنم روشنم سرہنم ہ،نم اآ سنم سنم بنم ہ لنم کنم اشرہنم تنم منم ہنم لنم کیئنم ثک تنم ن��.

نم اینم اورنم ساغنم اآ سنم سہنم جنم کنم کنم سنم بنم منم ہ،نم جنم ہنم ننم سر ےنم کنم کنم مپ منم ہنم تنم ینٹنم کنم قونننم اس لنم ک
نم کنم ہنم دوس ےنم سر ےنم کنم کنم مپ منم کنم سنم ہ،نم ا بنم کنم سر ےنم کنم رننم اورنم اآ سنم کنم کنم کنم بنم آپنم منم اینم بہ
نم تنم ہ،نم ننم سر ےنم گپ منم ہ ےتنم ہنم اورنم اآ سنم لنم اننم کنم کنم بنم زیدہنم ہیتنم ہ،نم ح یبنم عنم سنم پنم چنم ہنم کنم اآ س

نم دوس ےنم غنم میئنم ستنم سر ےنم کنم کنم کنم سروج�걔ںنم کنم بابنم ہ،نم چہچننم اتنم واضنم ہنم کنم  ہینم کیئنم عپ منم چٹنم اورنم ممھنم سرہ
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نم ننم ہ،نم بنم  ہینم سنم یوبن،نم ینٹاننم سرہنم ینم پنم بنم ہ لنم ہ،نم لنم کنم بد ینم طیتنم ووجہک تنم ہنم جنم کنم بءنم پنم اآ سنم کنم ک
نم ٹآ سنم جنم سنم یوبننم ینم ینٹاننم سرہنم ننم ہکس،نم ہرانم منم اآ سنم شدینم وقک ِتنم تذ بنم سنم منم ہنم وجنم جنم کنم کنم کنم کشش
نم کیتنم ہ،نم کنم جننم کنم ننم منم بنم ہ لنم بنم سنم بنم کنم اینم ہنم صرک تنم ہنم کنم مزکنم سنم برہنم کنم طفنم عنم کن
نم والنم کیئنم وقک تنم موجدنم ہنم وجنم تذ بنم کنم بنم والنم وقک تنم کنم مازننم کنم کس،نم لنم اگنم مرنم ہتنم ہانم سرہنم کنم سروج�걔ںنم کنم کنم ک
نم حلمنم ہنم تنم پنم کیئنم مپ منم وقک تنم اینم ننم وجنم کنم ہیئنم تذ یبنم وقک تنم کنم مازننم کنم کنم اآ سنم کنم ماحنم کنم کس،نم اورنم پنم اگ
نم سر ےنم کنم مزکنم اتنم کنم اورنم سنم ہنم کنم وہنم اآ سنم تذ یبنم دب ؤنم کنم بداتشنم کنم جئنم اورنم کنم ننم جکسنم تنم اآ سنم کنم منم  ہینم ہگنم ک
نم مزکنم منم آوازنم کنم رفرنم روشنم کنم رفرنم سنم زیدہنم ہیگ،نم اورنم چکننم  ہینم امنم آئنم سئنم کنم م صنم رظن ہینم اضیفنم سنم مدپ م
ہنم اآ سنم لنم زیدہنم تنم فک تنم داننم اورنم طک تنم داون�걔ںنم کنم ینم ہنم کنم اننم حلک تنم منم بنم ہ لنم کنم تنم ننم گینم ہ��.

ٹسنم 
ن نم نم کX-1نم منم بنم ہ لنم کنم موجدنم ہننم کنم اینم نقلبنم تددینم شدک تنم اینم اورنم مےدہہنم سنم بنم منم ہ،نم اسنم X-1سگ

نم نپ منم ہنم ا یسنم لنم دینم گنم تنم کنم اآ سنم سنم اینم رزینم بنم پہنم شک تنم سنم خرجنم ہیتنم ہنم جنم کنم ساغنم ما یعنم سرو�걔ںنم پنم موجد
نم آلک تنم ننم لینم ت،نم بئنم گنم رظن ینم مڈل�걔ںنم کنم مدنم سنم اننم اینم ر ےنم شع�걔ںنم کنم تیضنم صفنم اآ سنم صرک تنم منم ہکسنم ہ
نم اگنم مکرہنم بلنم نپ منم منم اینم بنم ہ لنم کنم ہننم مننم لنم جئ،نم ح یبنم عنم سنم اآ سنم بنم ہ لنم کنم تذ یبنم ماننم اتنم اطتقرنم ہنم ک
نم وہنم اآ سنم ننم سر ےنم سنم مدہنم ج بنم کتنم ہ،نم جنم ننم سر ےنم سنم اغاءنم کنم ئگنم گنم بنم ہ لنم کنم طفنم گیتنم ہنم تنم نپ منم ک
نم گدک شنم کنم بثعنم  ہینم بنم ہ لنم کنم گدنم گنمنم لنم ہنم اورنم اینم پنم بنم دینم ہ،نم لنم اآ سنم ط حنم کنم گنم پنم منم ن
نم ہیت،نم اآ سنم کنم وہجنم  ہینم ہیتنم ہنم کنم پنم کنم وجنم حنم بنم ہ لنم کنم قبینم ہتنم ہنم کرو�걔ںنم پنم موجدنم گنم کنم ننم زیدہنم ت ی

نم )نم اآ سنم رفر ینم ف قنم کنم دورنم کننم کنم کششنم ک ےنم یگ،نم ننم کForceنم Viscousسنم گدک شنم کتنم ہ،نم ا بنم لویجنم وقک تنم (
نم طرنم پنم گنم گپ منم ہکنم ننم صفنم روشنم بنم اینم ر ےنم بنم خرجنم ک ےنم یگ،نم اآ سنم ط حنم تانیئنم کنم یضعنم ہگنم اورنم گنم کنم ہ ےت

ہئنم قنم کنم دائو�걔ںنم منم گیتمنم بنم ہ لنم منم گنم جئنم یگ��.

ٹسنم 
ن نم نم منم بنم ہ لنم موجدنم ہننم کنم شدک تنم دلئنم کنم اینم سنم پنم منم ہنم جنم منم مےدہایتنم جئک تنم اورX-1چہچننم سگ

نم رظنییتنم مڈ لنم دوون�걔ںنم شلمنم ہ،نم  ہینم تنم آجنم  لکنم ہننم والنم زیدہنم تنم فیتنم تنم کنم ملنم نننم ہ،نم اگ�ہچنم کیئنم اینم دل
ٹسنم 
ن نم نم اورنم اینم ہنم دوس ےنم نم�걔ںنم کنم مہعلنم کنم جئنم تنم ن جئنم کX-1قنم سنم فنم کننم منم مدنم ننم دینم لنم سگ

مکنم ت ےینم سنم اآ سنم جنم اینم بنم ہ لنم ہننم کنم وق ینم امنک تنم ظرہنم ہ ےتنم ہ��.
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نم ب ےنم بنم ہل�걔ںنم کنم سگیم�걔ںنم کنم ننم منم اورنم بنم عنم اثاک تنم مےدہ ےنم منم آ ےتنم ہ،نم اننم سنم پنم چنم ہنم کنم بنم  یس
نم )نم بنم ہ لنم پئنم ج ےتنم ہ،نم اننم ک ؤ�걔ںنم کنم مزکو�걔ںنم منم سرو�걔ںSuper-massiveک ؤ�걔ںنم کنم مزکنم منم عنم کنم (

نم کنم حتکنم سنم اینم بنم ہل�걔ںنم کنم موجدیگنم کنم پنم چنم ہ،نم سر ےنم اآ سنم ط حنم کنم رو ےینم کنم اظرنم ک ےتنم ہنم جنم ان
نم نتینم کنم اورنم اوننم ششکنم کنم حلمنم کیئنم جنم اپنم طفنم کنم رہنم ہ،نم اینم منم اجپ منم کنم کنم دآ سنم منم سنم کنم م

نم سروج�걔ںنم کنم بابنم ہکسنم ہ،نم اتنم کنم اورنم ننم کنم طرنم پنم اتنم تذ بنم کنم بثعنم  ہینم گدنم وپنم منم موجدنم مد ےنم کنم ہپ
نم کننم کنم ایترنم رہنم ہ،نم سر ے،نم سر ے،نم گنم اورنم گدنم رہنم چنم اننم دی ؤ�걔ںنم کنم بکنم کنم ای نھنم بنم جیتنم ہ،نم اننم کنم انر
نم مد ےنم کنم گننم کنم  ہینم گنہہمنم خ ینم سر ینم ک�걔ںنم کنم نپ منم منم ڑگبنم کیتنم ہ،نم فک تنم کنم مرہنم ک ؤ�걔ںنم کنم مازکنم ک

نم سگیم�걔ںنم کنم اعرنم سنم قنم ب ینم ک ےتنم ہ،نم کنم کںیئنم پنم کنم بیتنم رظننم آیتنم ہنم اورنم بنم  یسنم ریینم لو�걔ں،نم اینم رزی
نم اورنم تانیئنم کنم دوس ینم اقپ منم خرجنم کیتنم ہ،نم لنم سنم سنم مدنم ک ؤ�걔ںنم کنم وہنم قنم ہنم جنم سنم گنم کنم بنم ب ےنم ب ے
نم داھر ےنم پےتٹنم ہ،نم  ہینم داھر ےنم ہارو�걔ںنم لک�걔ںنم ونر ینم س لنم لنم ہ ےتنم ہ،نم اننم اجپ منم منم سنم کنم کنم تانیئنم کنم اخاجنم حان

نم )نم ہارو�걔ںنم ک ؤ�걔ںنم کنم بابنم تانیئنم اتنم حنم سنم خرجQuasarsنکنم ہ،نم م لنم کنم طرنم پنم بنم زیدہنم فلصنم پنم کاسزنم (
ک ےتنم ہنم وجنم اینم ونر ینم س لنم سنم زیدہنم بانم ننم ہت،نم غبلنم اپنم چ یٹنم ج�تمنم کنم وہجنم سنم ہنم  ہینم برہنم سر ےنم لنم ہ��.

نم بنم سنم فک تنم داون�걔ںنم کنم خ لنم ہنم کنم اتنم شک تنم سنم پنم ہئنم اننم اجپ منم کنم کرنم گار ینم کنم ذہمنم دارنم بنم ب ےنم ب ے
نم بنم ہ لنم ہنم وجنم اپنم گدنم گےتمنم رہنم ہ،نم  ہینم اپنم گدنم وپنم منم موجدنم مدہنم ننم رہنم ہ،نم اننم کنم حنم اثنم منم داخ
ِینم اثنم ٹ ےنم ہنم کنم بنم جتنم ہنم ینم پنم دوس ےنم سرو�걔ںنم سنم ٹانم کنم وٹ ٹنم جتنم ہ��. ہننم والنم کیئنم بنم سرہنم ینم تنم تذ بنم کنم ز

ٹسنم 
ن نم نم کنم نننم پ،نم لنم بنم ب ےنم پننم پنم  ہینم مدہنم امیننم طرنم پنم گپ منم گنم کنم اینم چنم کنم صرک تنم بنم ہ لنم کX-1سگ

نم Hubbleنم منم رپر ٹنم د ینم ئگنم کنم ہنم دوربنم (1994گدنم گدک شنم ک ےنم گنم اورنم رتفنم رتفنم اآ سنم منم غ قنم ہجئنم گ،نم منم 
Space نمTelescope ںنم�걔نم ننم ک(M87.نم کنم مزکنم منم ت ینم سنم گیتمنم ہیئنم اینم گنم پنم دریتفنم کنم ہ��

نم ہکسنم ہنم کنم اآ سنم گنم ڈسنم سنم بنم پہنم تانیئنم خرجنم ہنم کنم بنم ہ لنم کنم طفنم جنم رہنم ہنم اورنم وہنم اسنم ہ لنم کنم گ ؤنم ک
نم مرنم کنم ماز ینم حتکنم دینم ہنم اورنم ننم کنم طرنم پنم ملنم سنم فارو�걔ںنم کنم وجڑانم جنم لنم ہ،نم اآ سنم قنم کنم فار ےنم مےدہ ےنم م
نم بنم آئنم ہ،نم تانیئنم کنم اخاجنم کنم اآ سنم طِزنم اخاجنم کنم تنم منم بیقنم میسیط،نم نویجنم اورنم دوس ینم وقت�걔ںنم کنم سھتنم سھت

تذ بنم کنم بنم ہھتنم ہتنم ہ،نم اآ سنم موضعنم پنم ابنم بنم سنم مےدہایتنم اورنم رظنییتنم کپ منم ہننم بیقنم ہ��.
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نم )نم کنم کنم بنم گا ؟نم کنم  ہینم امننم موجدنم ہنم کنم اسنم بنم بآلخنم پنم جننم ہا ؟نم اآ سنم کنم مزکwayنم Milkyہر ینم ک�걔ںنم ینم ثینم (
بجینم ٹ سینم ( یی نم نم Sagittariusتنم ہارنم ونر ینم منم دورنم منم الپ منم ش نم Constellationنم  نم )نم منم ہ،نم اگ�ہچنم اآ سنم منم گنم اورنم غرنم 

اانم رزی،نم اورنم انانم رینم آلک تنم کنم مد ییم نم کنم بنم ب ےنم ب ےنم بدل�걔ںنم کنم موجدیگنم کنم بثعنم مےدہہنم منم ہنم لنم اینم رزی،نم گ
نم نم کنم موجدیگنم کنم بلاسنم شاےدہنم مAنم Sagittarius)نم اورنم تاننم مزکنم نم Compactسنم کنم گنم مہعلنم سنم ی�걔ںنم بنم کنم (

نم ہ،نم اگ�ہچنم  ہینم ج�تمنم منم صفنم چنم بنم کنم ٹیمنم ہنم (وجنم فیتنم فلص�걔ںنم کنم حالنم سنم واقنم چٹنم سنم فلصنم ہ)نم لنم  ہی
ِلحمنم ووقعنم انانم رینم شع�걔ںنم کنم اینم اطتقرنم مزکنم ک نم ہر ینم ک�걔ںنم منم ریینم شع�걔ںنم کنم سنم سنم اطتقرنم مزکنم ہ،نم اآ سنم کنم 
نم سھتنم منم ہ،نم اینم رزینم کنم اینم مزکنم بنم اآ سنم کنم قبینم پینم جتنم ہ،نم اگ�ہچنم صرت لنم کیفنم پہنم ہنم لنم ی�걔ںنم ک
نم بنم ہ لنم کنم موجدنم ہننم کنم امنک تنم بتھنم جنم رہنم ہنم وجنم مےدہ ےنم منم آننم والنم کنم مرہنم کنم وہجنم اورنم منم خ لنم ک
نم جتنم ہ،نم تہنم اآ سنم کنم کنم صفنم دآ سنم منم سروج�걔ںنم کنم بابنم ہ،نم  ہبنم اعِرنم کنم  ہینم بنم ہل�걔ںنم کنم ف�تسنم منم سنم س
نم ننم آتنم ہ،نم تانیئنم اورنم مد ےنم کنم جنم شدینم اخاجنم دوس ینم ک ؤ�걔ںنم کنم مزکو�걔ںنم منم ہنم رہنم ہنم اآ سنم قنم کنم اخاجنم کنم کیئ
نم شدک تنم ننم م،نم لنم اآ سنم بنم ہ لنم کنم ابنم ابایئنم ملحنم منم ہننم بنم اآ سنم کنم وہجنم ہکسنم ہ،نم لنم منم منم ہکسنم ہ
نم کنم  ہینم بنم بکنم اٹنم اورنم اینم غبلنم گدنم وپنم سنم گنم کنم مسنم سیئنم منم کنم صرک تنم منم ہگ،نم لنم اآ سنم کنم شک تنم ک
نم بنم صرک تنم دوس ےنم مپ منم نم�걔ںنم کنم  یسنم ننم ہیگ،نم ابنم  ہینم واضنم ننم ہکسنم کنم اآ سنم ط حنم کنم شنم فیننم ک�걔ںنم ک

بزو ؤ�걔ںنم منم موجدنم سرو�걔ںنم اورنم سرو�걔ںنم پنم کنم اثاک تنم متنم ک ےنم یگ��.

نم جنم تنم کنم بنم ہ لنم کنم گدنم اآ سنم کنم بکنم مننم کنم لنم مدہنم موجدنم رہنم گنم اآ سنم کنم سنکنم کنم تانیئنم خرجنم ہیتنم رہ
نم یگ،نم وقنم گرننم کنم سھتنم سھتنم بنم ہ لنم زیدہنم سنم زیدہنم مدہنم ننم جئنم گنم اورنم ہ لنم زیدہنم ب ےنم اورنم زیدہنم بکنم ہ ےتنم چ
نم جںیئنم گ،نم حنم کنم ہ لنم کنم مارنم منم موجدنم بنم دورنم درازنم کنم سر ےنم بنم اآ سنم کنم زدنم منم آجںیئنم گ،نم اآ سنم کنم وہجنم اینم ب

کورنم لنم بآلخنم فنم نکنم وقک تنم ہنم جنم تذ یبنم شںیعنم کنم ہ��.

نم نم منم اضیفنم کنم عمنم رظن ےینم کنم تنم کنم کنم مک تنم بنم آئنم سئنم ننم تذ یبنم ماننم کنم اینم اہنم ختیص1915
نم دریتفنم ک،نم اآ سنم رظن ےینم کنم مایننم موات�걔ںنم کنم مےعلنم سنم اآ سنم ننم مجنم ننم تذ یبنم اہازنم کنم پنم وگیئنم ک،نم اآ سنم تذ یب
نم مجنم کنم رفرنم خءنم منم روشنم کنم بابنم ت،نم اگ�ہچنم تذ یبنم لںینم بنم تانیئنم کنم اچنم خ یصنم مارنم کنم حلمنم ہیتنم ہنم ل،نم بیق
نم میسیطنم لو�걔ںنم کنم بکع،نم مد ےنم کنم سھتنم اننم کنم تلمنم منم ہتنم ہ،نم ریینم لںینم ترنم کنم ج لنم منم بنم ج بنم ہجیتنم ہ

 makki.urducoder.com واپنم تنم ف�تس 57

www.iqbalkalmati.blogspot.com


نم لنم تذ یبنم موج�걔ںنم ینم لو�걔ںنم کنم تلمنم اتنم کورنم ہنم کنم  ہینم زمنم منم سنم بنم گرنم جںیئنم تنم اننم منم کیئنم قلبنم ذکنم تیلینم ن
نم آیت،نم اگنم تذ یبنم لو�걔ںنم کنم لرنم بیئنم جکسنم تنم پیننم کنم اینم کنم ابےنلنم کنم لنم اینم ٹلینم کنم وا ٹنم شعنم کنم رضورک تنم ہیگ،
نم اتنم ہنم کپ منم اینم کنم وا ٹنم بنم کنم کائنم سنم بنم کنم جکسنم ہ،نم تذ یبنم موج�걔ںنم کنم اآ سنم تیلبنم کور ینم کنم اآ سنم حنم سنم ب
نم منم کنم جکسنم ہنم کنم فک تنم کنم تپ منم مپ منم وقت�걔ںنم منم سنم تذ بنم کورنم تنینم وقک تنم ہ،نم اینم اینم منم بیقنم اورنم تذ یب

نم نم ہننم ہ،نم چہچنCumulativeکنم ہ،نم تذ بنم کنم منم پنم آننم کنم وہجنم اآ سنم کنم منم 40−10وقک تنم کنم ننم اینم اورنم 
سرو�걔ںنم اورنم دوس ےنم ب ےنم اجپ منم منم  ہینم دوس ینم وقت�걔ںنم پنم غبلنم آجیتنم ہ��.

نم اصلنم طرنم پنم جنم مد ےنم کنم کنم بنم حتلنم منم تیلینم لیئنم جیتنم ہنم ینم کنم اآ سنم منم حکنم حتلنم کنم بڑنم پانم کنم جتنم ہنم ت
نم تذ یبنم شںیعنم پانم ہیتنم ہ،نم منم زمنم سرجنم کنم گدنم دوراِننم گدک شنم منم تذ یبنم لںینم پانم کیتنم ہنم لنم اننم کنم ما یع
نم اطقنم منم وا ٹنم منم ہیتنم ہ،نم تانیئنم کنم  ہینم اخاجنم زمنم کنم مارنم منم زوا لنم کنم سنم بنم ہ،نم رہنم چنم  ہینم زوا لنم نپنم ہننم کنم ح

تنم کنم ش حنم سنم ہتنم ہنم ینم کنم رہنم دآ سنم س لنم کنم بنم سنم ٹیمنم کنم اینم ہارنم ٹلینم ح�걔ںنم منم سنم ای��.

نم لنم جنم مہلمنم بنم بر ینم اجپ منم کنم ہنم وجنم روشنم کنم رفرنم ینم کنم رفِرنم ونرنم سنم قلبنم ت لبنم رفرو�걔ںنم سنم حتکنم کنم رہ
نم ہ�걔ںنم تنم صرت لنم ڈرامیئنم طرنم پنم ب لنم جیتنم ہ،نم دونم ط حنم کنم منم ہنم وجنم اہنم تذ یبنم اشعنم کر ینم اثاک تنم لنم سنم ہ،نم اننم م

نم )نم طرنم پنم ووقعنم پینم ہتنم ہنم ینم سنم ونوا،نم اآ سنم منم کیئنم سرہنم مپ منم ہکنم بنم ہ لViolentسنم اینم اچکننم اورنم پگنہپ منم (
نم وج لنم تانیئنم کنم حلصنم ہیت1044کنم شنم اخرنم کنم جتنم ہ،نم ی�걔ںنم تذ یبنم موج�걔ںنم کنم اینم لنم پانم ہیتنم ہنم وجنم عپ منم طرنم پنم 

نم وج لنم یفنم س3x1026ہنم اورنم صفنم چنم میئونم سنم تنم خرجنم ہیتنم رہنم ہ،نم ت لبنم کنم غضنم سنم سرجنم پنم غرنم کںینم وجنم 
نم خرجنم کتنم ہ،نم دوس ےنم منم اینم دوس ےنم کنم گدنم مارو�걔ںنم منم تنم رفر ینم سنم گدک شنم کننم والنم بر ینم اجپ منم ہ،نم م
نم دونم اینم سرو�걔ںنم کنم اینم نپ منم جنم ثیئنم نپ منم کنم ہنم تذ یبنم شع�걔ںنم کنم منم داھرانم خرجنم کتنم ہ،نم اآ سنم نپ منم کنم کرکدیگنم اآ س
نم وقنم خًاصنم زیدہنم ہیتنم ہنم جنم گدک شنم کننم والنم اجپ منم مپ منم شہنم اجپ ِمنم فنم ہ�걔ںنم ینم کنم ینٹاننم سر ےنم ینم بنم ہ ل

نم نم منم دونم ینٹاننم سر ےنم اینم دوس ےنم کنم گدنم گدک شنم منم ہنم اورنم اننم کنم دریمیننم فلصنم منم چAquilaہ�걔ں،نم منم الپ منم 
نم منم کنم ٹیمنم ہ،نم اننم کنم تذ یبنم ماننم اتنم اطتقرنم ہنم کنم رہنم سرہنم اپنم مارو ینم چنم صفنم آٹنم گنم کنم انرنم انرنم منم ک
نم لنم ہ،نم اننم سرو�걔ںنم کنم مارو ینم رفرنم کنم رفِرنم ونرنم ینم روشنم کنم رفرنم سنم ت لبنم کنم جکسنم ہ،نم اآ سنم غنم ملنم رفرنم کنم وہجنم س
نم تذ یبنم لو�걔ںنم کنم ش حنم اخاجنم ب ھنم جیتنم ہنم اورنم اننم کنم مارنم کنم انای طنم منم بنم قلبنم پشئنم کنم آیتنم ہ،نم رہنم اینم چنم ک
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نم میئونم سنم کنم ہجتنم ہ،نم اننم سرو�걔ںنم کنم تابینم تنم سنم منم س لنم کنم بنم بہنم ممغنم ہجننم ہ��.75بنم اننم کنم دوراننم 

ِنینم فک تنم کنم ح بنم کنم م قبنم یفنم لکنم س لنم یفنم ک�걔ںنم اینم اینم واقنم روننم ہتنم ہ،نم  ہینم اجپ منم اتنم ٹآ سنم ہنم اورنم ان نم مرہ
نم کنم تذ یبنم ماننم اتنم شدینم ہنم کنم ٹاننم سنم پنم آخ ینم لک تنم منم  ہینم اینم دوس ےنم کنم گدنم یفنم سنم ہارو�걔ںنم چنم ل ےت
یینم ت ینم سنم بتھنم ہ،نم  ہینم تنم ت ینم ا یسنم ط حنم کنم واقک تنم کنم سھتنم وابنم ہ،نم آئنم سئ

ن
نم ہ،نم تذ یبنم لو�걔ںنم کنم فکی

نم کنم فرملنم سنم ننم اذخنم ہتنم ہنم کنم اآ سنم آخ ینم ملحنم منم اطقنم کنم اخاجنم بنم زیدہنم ہجتنم ہنم اورنم مارنم منم ت ینم س
نم زوا لنم آتنم ہ،نم اآ سنم بہنم تذ یبنم ششکنم کنم بنم زیدہنم ہننم کنم ننم سرو�걔ںنم کنم بڑنم کنم شنم منم ننم گ،نم دوون�걔ںنم سر ے

دییہنم سرو�걔ںنم کنم شنم اخرنم کنم ج ےتنم ہنم وجنم اینم دوس ےنم کنم گدنم چنم لنم رہنم ہ��.

نم  ہینم اہازاک تنم بنم تذ یبنم شع�걔ںنم کنم خ صنم مارنم خرجنم کںینم گنم وجنم اآ سنم جنم سنم تانیئنم کنم مدینم نڑننم کنم سنم بنم گ،
حنم کنم جنم ستکنم ہجئنم گنم اورنم رہنم ط حنم کنم سگمنم خنم ہجئنم یگ��.

نم رہنم چنم کنم تانیئنم کنم ش حنم اخاجنم بنم کنم ہنم لنم تذ یبنم لو�걔ںنم کنم اخاجنم کنم کنئیتنم س تخنم پنم دورنم رآ سنم اثاک تنم متنم کننم ک
نم )نم کنم مےعلنم سنم پنم چنم ہنم کنم اآ سنم کنم مارو یSystemنم Starنم Binaryنم کنم ثیئنم سرو ینم نپ منم (Aquilaوق ینم امننم ہ،نم 

نم انای طنم آئنم سئنم کنم رظن ےینم کنم نیعنم م قبنم ہ،نم چہچننم  ہینم نپ منم تذ یبنم لو�걔ںنم کنم اخاجنم کنم باہنم را�تسنم شدک تنم منم کت
نم ہ،نم لنم زیدہنم فنم نکنم امننم کنم لنم رضور ینم ہنم کنم اننم لو�걔ںنم کنم ساغنم زمنم پنم موجدنم کنم ت ہبنم گہنم منم لینم جکس،
نم منم کنم کنم گوہ�걔ںنم ننم اینم آلک تنم بئنم ہنم جنم کنم منم منم وقنم کنم لنم گرننم والنم تذ یبنم لنم کنم اآ سنم داھرنم ک

نم ساغنم لننم ہ،نم لنم تح لنم کیئنم بنم آہلنم اتنم حآ سنم ثتبنم ننم ہانم کنم وہنم  ہینم کپ منم کنم کس،نم لنم ہنم کنم اننم لو�걔ںنم کنم ساغنم لن
اورنم اننم کنم ووجدنم کنم ت یبنم ت قینم کنم لنم ہنم ساغنم کو�걔ںنم کنم اینم ننم لسننم کنم مِضنم ووجدنم منم آننم کنم انرنم کننم ہگ��.

نم مکرہنم بلنم ادغپ منم سنم ینم تنم زیدہنم بانم ینٹاننم سرہنم بنم ہنم ینم پنم بنم ہ لنم مِضنم ووجدنم منم آتنم ہ،نم لنم اگنم ادغپ منم اینم ینٹان
نم سر ےنم اورنم بنم ہ لنم کنم ہتنم ہنم ینم دونم بنم ہل�걔ںنم کنم ہتنم ہنم تنم رہنم دونم صرت�걔ںنم منم اینم بنم ہ لنم ہنم بنم ہ،نم اآ سنم عنم م

نم نم کنم پہنم عنم ہتنم ہنم وجنم رتفنم رتفنم تذ یبنم لو�걔ںنم کRingingنم اورنم Wobblingتذ یبنم میجنم وقک تنم کنم اخاجنم ہتنم ہ،نم پنم 
ذرینم سنم ہننم والنم تانیئنم کنم یضعنم کنم ہت�걔ںنم خنم ہجتنم ہ��.

بپلنم سنم خلنم ن، نم دونم بنم ہل�걔ںنم کنم ادغپ منم سنم تذ یبنم تانیئنم کنم اخاجنم کنم زیدہنم سنم زیدہنم منم مارنم کنم رظنییتنم مہعلنم د
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نننم ہنکنم (Penroseنم Rogerنم کنم دہیئنم کنم اوائنم منم راجنم پنم روزنم (70 ییف ٹ
ٹ )،نم بڈنننم کرٹنم (Hawkingنم Stephen)،نم س

Brandon نمCarter) یینم
ن یٹ نم )نم ننم اننم ع�걔ںنم پنم رظنییتنم کپ منم ک،Smarrنم Larry)،نم اورنم ل ینم سرنم (Ruffiniنم Remo)،نم رینم رف

نم نم فنم تانیئنم کنم صرک تنم خرج29اگنم تنم بنم ہ لنم گ ؤنم منم ننم اورنم اننم کنم کنم ی�걔ںنم ہنم تنم ُکنم سنکنم کنم تانیئنم کنم 
نم ہجئنم گ،نم اگنم کیئنم اینم طقینم موجدنم ہنم کنم اننم بنم ہل�걔ںنم پنم برہنم سنم اثنم انازنم ہانم جکسنم اورنم اننم کنم عنم منم ماخنم ک
نم جکسنم تنم لزپ منم ننم کنم سر ینم تانیئنم تذ یبنم وقک تنم کنم صرک تنم خرجنم ہ،نم لنم اپنم ف ینم حتلنم م،نم جنم منم ماخنم ابنم م
نم دورنم ازنم کِرنم تنم ہ،نم زیدہنم تنم تانیئنم ا یسنم غنم واضنم شنم منم ہیگ،نم لنم اگنم سر ےنم اینم دوس ےنم سنم النم گ ؤنم کنم حتل
نم منم ہنم اورنم رفرنم طک تنم کنم وقاننم کنم حودنم منم زیدہنم سنم زیدہنم ہنم ینم کنم رفِرنم ونرنم کنم قبینم ہنم تنم اننم کنم سنکنم حتل
نم کنم کنم پآ سنم فنم تذ یبنم لو�걔ںنم کنم صرک تنم تانیئنم بنم کنم خرجنم ہجئنم گ،نم لنم تانیئنم کنم زیدہنم سنم زیدہنم اخاجنم کنم ای
نم رظنییتنم حنم تنم ج�걔ںنم تنم مکرہنم بلنم تانیئنم ابنم تنم ننم پ،نم بنم ہ لنم بیقنم چرجنم کنم حلمنم بنم ہکسنم ہ،نم چرجنم شہنم ہ ل
نم بیقنم اورنم میسیطنم دوون�걔ںنم ماون�걔ںنم کنم حلمنم ہگ،نم رہنم دونم تانیئنم کنم ذخہنم کنم سنم ہ،نم اگنم منم چرجنم کنم حلمنم بنم ہ لنم کنم ادغپ م
نم منم چرجنم کنم بنم ہ لنم سنم ہتنم ہنم تنم اینم "ڈسرج۔”نم ہگنم اورنم بیقنم میسیطنم اورنم تذ یبنم دوون�걔ںنم صرت�걔ںنم منم تانیئنم خرج

ہیگ��.

نم چکننم بنم ہ لنم کنم زیدہنم سنم زیدہنم بیقنم چرجنم کنم اینم حنم ہ،نم اآ سنم لنم  ہینم ڈسرجنم بنم لمودنم ننم ہگ،نم اگنم اینم ب
ِینم غرنم لننم ہگ، نم ہ لنم گ ؤنم کنم حتلنم منم ننم ہنم تنم اآ سنم کنم چرجنم کنم حنم کنم انازہنم لننم کنم لنم مرہجنم ذلینم امرنم کنم ز
نم فضنم کنم کنم دونم بنم ہل�걔ںنم پنم ی�걔ںنم چرجنم ہ،نم اننم کنم تذ یبنم ماِننم ششکنم بہنم ک ؤنم پانم کںینم گنم جنم بیقنم ماون�걔ں
نم کنم بثعنم دافنم وقک تنم عنم منم آئنم یگنم ککننم اینم جنم چرجنم وقک ِتنم دافنم ل ےتنم ہ،نم جنم چرجنم کنم کنم ننم اینم خ ص
نم حنم تنم پنم ہنم تنم دوون�걔ںنم وقیتنم مازننم ہنم کنم اینم دوس ےنم کنم مرک خنم کیتنم ہنم اورنم کیئنم حلصنم وقک تنم ننم بنم ہ،نم ینم وہ
نم شای طنم ہنم وجنم کنم بنم ہ لنم کنم زیدہنم سنم زیدہنم چرجنم کنم حنم منم کیتنم ہ،نم اگنم بنم ہ لنم پنم چرجنم اآ سنم سنم زیدہنم کننم ک
نم کششنم کنم جئنم تنم کنم ہگا ؟نم چرجنم ب ھنم جئنم گنم لنم بیقنم دافنم وقک تنم پنم قیوبنم پننم کنم لنم کپ منم کننم پ ےنم گنم جنم منم تانیئ

نم )نم چہچننم بنم ہ لنم کنم کنم بE=mc2لنم یگ،نم  ہینم تانیئنم بنم ہ لنم کنم لمنم یگنم اورنم اآ سنم کنم کنم منم اضہفنم ہجئنم گنم (
نم بھنم یگنم اورنم حنم ب،نم سدہنم سنم ح بنم ک بنم ظرہنم ک ےنم گنم کنم چرجنم منم جنم اضہفنم ہگنم اآ سنم سنم زیدہنم اضہفنم کنم منم ہگ،
نم چرجنم اورنم کنم کنم ننم بئنم بنھنم کنم کنم ہننم شوعنم ہجئنم یگ،نم چہچننم زیدہنم سنم زیدہنم چرجنم کنم حنم سنم بنھنم ک

کششنم نکپ منم ہجئنم یگ��.
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نم بنم ہ لنم پنم موجدنم چرجنم کنم اآ سنم کنم کنم منم بنم حنم ہتنم ہ،نم اگنم کنم بنم ہ لنم پنم چرجنم زیدہنم سنم زیدہنم حنم تنم موجدنم ہ
نم تنم اآ سنم کنم ُکنم کنم کنم ننم بیقنم چرجنم کنم وہجنم سنم ہتنم ہ،نم اگنم بنم ہ لنم گ ؤنم منم ننم اورنم اآ سنم پنم ملنم چرجنم ہنم تنم ان
نم کنم دریمننم وقک ِتنم ششکنم تذ یبنم اورنم بیقنم میسیطنم دوون�걔ںنم وقت�걔ںنم کنم جنم حلصنم ہیگ،نم اننم کنم منم کنم صرک تنم منم بیقنم چرج

م لنم ہجئنم گنم اورنم بیقنم تانیئنم ُکنم کنم سنکنم کنم تانیئنم کنم پآ سنم فنم کنم بابنم ہیگ��.

نم اآ سنم ط حنم کنم ح ِلنم تانیئنم کنم منم آخ ینم حنم کنم شائنم  ہینم ہنم کنم دوون�걔ںنم ہ لنم گ ؤنم منم ہ�걔ںنم اورنم اننم پنم ملنم چرجنم زیدہ
نم سنم زیدہنم حنم تنم ہ،نم اآ سنم صرک تنم منم خرجنم شہنم تانیئنم ُکنم سنکنم کنم تانیئنم کنم دونم تیئنم کنم بابنم ہیگ،نم بنم شنم  ہینم تپ منم ت
بپلنم کنم حلمنم ہنم ککننم عنم طرنم پنم بنم ہل�걔ںنم پنم اتنم چرجنم ننم ہتنم اورنم ننم ہنم بنم ہ لنم اآ س نم تک تنم صفنم رظن ینم د
نم انازنم منم ممغنم ہ ےتنم ہنم کنم زیدہنم سنم زیدہنم تانیئنم کنم لنم درکرنم نننم کنم اتعنم ہکس،نم اینم تنم صفنم کیئنم بنم تیقنم یتف
نم لسننم کواکسنم ہ،نم لنم اگنم اننم کنم  ہینم ادغپ منم اتنم مثنم انازنم منم ننم ہنم تنم بنم اننم کنم ُکنم سنکنم کنم تانیئنم کنم قلبنم ذکنم ح
ًانم خرجنم ہجئنم گ،نم  ہینم تانیئنم مارنم منم سرو�걔ںنم سنم خرجنم ہننم والنم تانیئنم سنم کنم کنم ننم ہیگنم وجنم اپنم کنم بنم س لنم ک نم فر

زنیگنم منم اپنم ُکنم کنم کنم صفنم اینم فنم تانیئنم کنم صرک تنم خرجنم ک ےتنم ہ��.

نم نم کنم اپنم تمنم ینکنم ملحنم سنم زیدہنم تانیئنم خرجCinderاننم تذ یبنم ع�걔ںنم کنم اہنم  ہینم ہنم کنم جنم ہانم سرہنم برنم مپ منم 
نم کنم کسنم ہنم حلکننم تنم وہنم گنم کنم دہنم ہانم وگہلنم ت،نم جنم کیئنم بنم بآ سنم پنم اآ سنم حنم کنم انفنم ہانم تنم اص حنم "ب

نم )نم ننم اینم فیضنم تبینم کنم ننم شکنم کنم وجنم تانیئنم کنم بتھWheelerنم Archibaldنم Johnہ ل۔”نم کنم خقلنم جننم وہنم (
نم ہیئنم رضوریک تنم کنم ہت�걔ںنم اپنم سر ےنم کنم چڑنم کنم اینم گےتمنم ہئنم بنم ہ لنم کنم گدنم آبدنم ہگنم ت،نم  ہینم آبد ینم رہنم روز
نم اپنم کڑانم کٹکنم گڑی�걔ںنم منم لدنم کنم احای طنم سنم منم کنم گنم راسنم پنم بنم ہ لنم کنم طفنم رواننم کدینم ہ،نم ہ لنم کنم ندی
نم کڑانم کٹکنم ہ لنم کنم طفنم اڈنلینم دینم جتنم ہنم ینم کنم اآ سنم سنم ہنم کنم لنم چرانم پلنم جتنم ہ،نم جنم  ہینم کڑانم ہ لنم کنم گ ؤ
نم کنم النم سنم چدارنم راسنم پنم گاتمنم ہانم گتنم ہنم تنم اآ سنم پنم اینم ط حنم کنم بینم کنم اثنم ہتنم ہ،نم اآ سنم سنم سر ےنم کنم گ ؤنم ک

وقک تنم خرجنم ہیتنم ہنم اورنم وہنم آبد ینم اآ سنم تانیئنم کنم قیوبنم کنم کنم اسدہنم کیتنم ہ��.

ِق نم اآ سنم عنم کنم درہانم فئہنم ہتنم ہ،نم کڑ ےنم سنم بنم نک تنم لمنم جیتنم ہنم اورنم تانیئنم کنم منم بنم حنم ہجتنم ہ،نم ی�걔ںنم یوب
رضورک تنم  ہینم آبد ینم مدہنم سر ےنم سنم اآ سنم سنم بنم زیدہنم تانیئنم حلصنم کنم کسنم ہنم جنم وہنم زنہنم حتلنم منم فاہنم کنم کسنم ت��.
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نم اگ�ہچنم بنم ہ لنم سنم خرجنم ہننم والنم تانیئنم قیوبنم کننم سنئنم فنم کنم منم لنم ہنم لنم بنم ہ لنم منم تپ منم مدہنم بح لنم غبئ
نم ہجتنم ہ،نم مدہنم سر ےنم کنم اپنم مد ےنم کنم عوہنم ہ لنم کنم قبینم آننم والنم کیئنم منم وغہنم اآ سنم منم ہنم کنم لنم غبئ
نم ہجتنم ہ،نم منم جنم بنم بنم ہ لنم پنم لنم دینم ہ�걔ںنم تنم ل گنم ہنم جنننم چہنم ہنم کنم اآ سنم مد ےنم کنم سھتنم بآلخنم کنم ہتنم ہ،
نم اآ سنم کنم منم وجا بنم  ہینم ہنم کنم ہنم ننم جتن!!نم بنم ہ لنم پنم ہرانم جنم بنم اورنم جنم بنم عنم ہنم سنم رظن ینم غرنم وفنم اور
نم رییضیتنم مڈل�걔ںنم پنم منم ہ،نم درنم حنم بنم ہ لنم کنم وجنم تفینم کنم جیتنم ہنم اآ سنم کنم رونم سنم ہنم ہنم بنم ہ لنم کنم انروننم ک
نم مےدہہنم ننم کنم س،نم بِضنم م لنم ہر ینم بنم ہ لنم تنم مےدہایتنم رسیئنم ہنم بنم تنم ہنم دینم ننم سنم کنم انرنم کنم ہنم رہنم ہ،نم تہ
نم رظن ہینم اضیفنم وجنم بنم ہ لنم کنم ووجدنم کنم پنم وگیئنم کنم ذہمنم دارنم ہ،نم اآ سنم کنم انرنم گننم والنم خءنم ونردنم پنم گرننم والنم کک ت

پنم کنم روشنم ڈااتلنم ہ،نم ذلینم منم رظنییتنم اساجنم کنم اینم سدہنم بننم دینم جرہنم ہ��.

نم بنم ہ لنم کنم سنم کیئنم حنم س تخنم ننم ہنم بنم صفنم رییضیتنم مڈ لنم ہ،نم وہ�걔ںنم منم خلنم جنم ہ،نم جنم خءنم ونردنم اآ سنم س
نم سنم گرنم کنم بنم ہ لنم کنم انروننم کنم طفنم بتھنم ہنم تنم اسنم کنم خ صنم ف قنم کنم پنم ننم چنم گ،نم لنم اآ سنم سنم کنم اپنم ط
نم بنم ڈرامیئنم بنم اہنم ہ،نم ہ لنم کنم انرنم تذ بنم اتنم شدینم ہنم کنم  ہینم روشنم کنم فوٹننم کنم بنم پنم لنم ہنم اورنم برہنم ننم جن
نم دی،نم منم  ہینم ہانم کنم روشنم اآ سنم کنم انرنم سنم برہنم ننم جکسنم ینم وہجنم ہنم کنم  ہینم سہنم رظننم آتنم ہ،نم چکننم کیئنم بنم جنم ینم چ
نم رفِرنم ونرنم سنم زیدہنم تنم ننم ہکسنم اآ سنم لنم جنم کیئنم جنم اینم مبتنم اآ سنم منم پنم جتنم ہنم ینم  ہینم حنم عرنم کنم لنم ہنم ت
نم کنم برہنم فارنم ننم ہکس،نم بنم ہ لنم کنم انرنم روننم ہننم والنم واقک تنم بویننم دننم کنم عنم منم کنم ننم آ ےت،نم ینم وہجنم ہ

نم )نم کنم ہ،نم  ہینم سنم ہ لنم کنم بوننم اورنم انروننم منم ہننم والنم واقک تHorizonنم Eventکنم ہ لنم کنم سنم کنم ووقا یعنم افنم (
ِحنم فلصنم کنم کپ منم کیتنم ہ،نم بوننم منم ہننم والنم واقک تنم انرنم سنم دینم جسنم ہ،نم لنم وجنم واقک تنم اآ سنم سنم ک نم کنم منم بنم 
ِحنم فلصنم کنم انرنم ہ لنم کنم جبننم موجدنم ہ نم انرنم کنم طفنم ہ ےتنم ہنم برہنم سنم ننم دینم جس،نم چہچننم وجنم خءنم ونردنم اآ سنم 

بویننم دننم کنم دینم کسنم ہنم جنم برہنم سنم کیئنم شنم اآ سنم خءنم ونردنم کنم ننم دینم کس��.

نم وج�걔ںنم وج�걔ںنم خءنم ونردنم انرنم ہ لنم کنم طفنم بتھنم ہنم اآ سنم پنم وقک ِتنم تذ بنم بتھنم چنم جیتنم ہ،نم اآ سنم کنم اینم اثنم جنم کنم ظرہ ینم بڑ
نم ہنم ا بنم اگنم خءنم ونردنم پ ؤ�걔ںنم کنم  لبنم ہ لنم منم گنم رہنم ہنم تنم سنم کنم ننم پ ؤ�걔ںنم ہ لنم کنم ندینم ہ�걔ںنم گ،نم اآ سنم لنم سنم ک

نم ننم پ ؤ�걔ںنم پنم زیدہنم وقک ِتنم تذ بنم عنم کیتنم ہ،نم ننم کنم طرنم پنم جنم کنم ہنم اورنم لیئنم منم ب ھنم جتنم ہ،نم دوون�걔ںنم کھ�걔ںنم پ
نم لنم والنم دونم وقیتنم اینم ننم ینم کنم ہ لنم پنم منم ہ،نم اآ سنم کنم ننم  ہینم ننم گنم کنم خءنم ونردنم کنم جنم چڑایئنم کنم ررک خنم س ےنم گ،
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لیئنم منم اضہفنم اورنم چڑایئنم منم کنم کنم اآ سنم عنم کنم "سی�걔ںنم بنم کنم ع۔”نم کنم جکسنم ہ��.

نم رظنییتنم ح بنم بتنم ہنم کنم بنم ہ لنم کنم مزکنم منم تذ بنم لنم انءنم طرنم پنم بتھنم ہ،نم تذ یبنم ماننم اپنم اظرنم اینم خہنم خنم ی
نم مننم وزمننم کنم بڑنم کنم صرک تنم کتنم ہ،نم اآ سنم لنم تذ یبنم ماننم کنم بنھنم کنم سھتنم سھتنم زمننم ومننم کنم لنم لنم انءنم طر

نم )نم کنم ہ،نم ینم وہنم حنم ینم کرہSingularityپنم بتھنم ہ،نم رییضنم داننم اآ سنم ختیصنم کنم زمننم ومننم کنم ییئنم ینم وحاتیننم (
نم ہنم جنم سنم آگنم زمننم ومننم کنم رواینم ترنم خنم ہجتنم ہ،نم بنم سنم طک تنم داون�걔ںنم کنم ینم ہنم کنم بنم ہ لنم کنم انرنم  ہی
نم ییئنم ینم وحاتیننم زمننم ومننم کنم خمتنم کنم ظرہنم کیتنم اورنم اآ سنم سنم دوچرنم ہننم والنم مدہنم موپ منم ہجتنم ہ،نم اگنم اینم ہنم تنم پ

خءنم ونردنم کنم جنم کنم اینم تنم اآ سنم وحاتیننم منم موپ منم ہجںیئنم گ��.

نم اگنم بنم ہ لنم کنم کنم دآ سنم منم سروج�걔ںنم کنم بابنم ہ،نم جنم کنم ثینم ینم ہر ینم ک�걔ںنم منم پئنم جننم والنم بنم ہ لنم ک
نم ہ،نم اورنم  ہینم گاتمنم ننم تنم خءنم ونردنم کنم ووقا یعنم افنم سنم ننم ونیوبدنم کدینم والنم وحاتیننم تنم سنم منم تنم منم لنم گ،نم  ہی
نم آخ ینم تنم منم بنم تنم دہنم ہ�걔ںنم گ،نم ی�걔ںنم تنم جننم سنم بنم پنم بنم چرہنم خءنم ونردنم سی�걔ںنم بنم کنم عنم کنم ہت�걔ں
نم مچنم ہگ،نم اآ سنم آخ ینم ملحنم منم بنم خءنم ونردنم کنم ط حنم بنم اآ سنم منم وحاتیننم کنم دینم ننم کسنم گنم ککننم وہ�걔ںنم سنم روش
ِینم بنم بنم ہ لنم کنم کنم سرجنم کنم بابنم ہنم تنم اآ سنم کنم ننم قنم تنم کنم ٹیمنم ہگنم اورنم خء نم برہنم کنم جبننم ننم آیت،نم اگنم ز

ونردنم کنم ووقا یعنم افنم سنم وحاتیننم تنم جننم منم منم چنم مکئونم سنم لنم گ��.

نم خءنم ونردنم کنم حالنم کنم فمینم منم اآ سنم کنم تہنم منم جنم وقنم صفنم ہتنم ہنم بنم ت ینم سنم گرتنم ہنم لنم ہ لنم منم وق
کنم لنم اآ سنم ونیعنم کنم ہنم کنم برہنم سنم دینم پنم  ہینم آخ ینم وقنم کنم حتکنم بنم سنم رظننم آیتنم ہ��.

نم خءنم ونردنم جنم جنم ووقا یعنم افنم کنم قبینم ہتنم جتنم ہ،نم دورنم درازنم سنم مےدہہنم کننم والنم کنم لنم واقک تنم کنم رفرنم کنم تنم ہیت
نم چنم جیتنم ہ،نم الصنم منم تنم خءنم ونردنم کنم اآ سنم ووقا یعنم افنم تنم پنم جننم منم لنم انءنم وقنم لنم گنم چہچننم دورنم درازنم سنم وجنم حتک
نم اب ینم رظننم آئنم یگنم وہنم خءنم ونردنم کنم لنم مکئونم سنم منم خنم ہجئنم یگ،نم ی�걔ںنم بنم ہ لنم کنئک تنم کنم اخپ منم کنم طفنم ای
نم دروازہنم ہ،نم چہچننم بنم ہ لنم کنئک تنم کنم اینم چٹنم ع ہقنم ہنم ج�걔ںنم وقنم خنم ہجتنم ہ،نم وجنم کنئک تنم کنم انپ منم پنم منم ہنم ب

ہ لنم منم چننم کنم خدنم باہنم را�تسنم مےدہہنم کنم کسنم ہ��.

ِبنم ما یع نم اگ�ہچنم تذ بنم فک تنم کنم مپ منم وقت�걔ںنم منم سنم کورنم تنینم ہنم لنم اآ سنم کنم ما یعنم اثنم ننم صفنم اجاپ ِمنم فنم بنم 
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نم کنئک تنم کنم مرنم کنم تنم کننم منم فنم نکنم کدارنم ادانم ک ےنم گ،نم وہنم وقک تنم وجنم اینم سر ےنم کنم بنم کسنم ہنم وہنم کنئک تنم ک
نم سھتنم بنم اینم ہنم سکنم ک ےنم یگ،نم اآ سنم کنئیتنم ششکنم کنم مارنم اورنم منم کدارنم کنم احنرنم خدنم کنئک تنم کنم وزننم پنم ہ،نم چہچن

ہنم وقک ِتنم تذ بنم کنم فنم نکنم کدارنم کنم تنم کننم کنم لنم کنئک تنم کنم وزننم کننم ہگ��.
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ب بنم ش

وزن کت  کنئ�8تت 

نم کنم ہنم کنم وجنم اوپنم جتنم ہنم اسنم لزًامنم ننم آننم ہ،نم آسننم کنم طفنم اٹنم رہنم چنم کنم تذ بنم کنم وقک تنم کنم ہنم تکنم اآ سنم ک
ثسہنم ننم ہت،نم اگنم جنم اینم خ صنم حنم سنم زیدہنم رفرنم سنم حتک ہہم نم پوازنم کنم رفرنم کنم کنم کنم اسنم ننم کنم ل،نم لنم اینم 

ک ےنم تنم زمنم کنم ششکنم سنم منم طرنم پنم آزادنم ہکنم پنم کنم واپنم ننم آننم کنم لنم خءنم منم ننم کسنم ہ��.

ما یعنم سرو�걔ںنم کنم خءنم منم پننم والنم راٹکنم  ہینم رفرنم حلصنم کننم کنم اہپ منم کنم لنم ہ��.

نم نم منم یفنم گنم ہنم وجنم کرڈنم کنم رفرنم کنم بنم گنم سنم بنم زیدہنم ہ،نم اآ سنم خ ص25000نم کنم ٹیمنم یفنم سنم ینم 11 ہینم خیئنم رفرنم 
نم رفرنم کنم احنرنم زمنم کنم کنم ینم زمنم منم مد ےنم کنم مارنم اورنم اآ سنم کنم ننم قنم پنم ہ،نم کنم جنم کنم کنم کنم جنم کنم ہیگ
نم 618اآ سنم کنم سنم کنم ششکنم اتنم ہنم زیدہنم ہیگ،نم نپ ِمنم شنم سنم فارنم کنم منم اآ سنم کنم ششکنم پنم حو ینم ہننم ہگنم جنم کنم لنم 

نم کنم ٹیمنم یفنم سنم کنم رفرنم درکرنم ہیگ،نم ینٹاننم سرو�걔ںنم جنم انیئنم ٹآ سنم اجپ منم سنم فارنم کنم لنم دس�걔ںنم ہارنم کنم ٹیمنم یفنم س
نم لکنم کنم ٹیمنم یفنم سنم ہیگ��.3کنم تانیئنم کنم رضورک تنم ہیگنم جنم بنم ہ لنم کنم لنم ینم رفرنم روشنم کنم رفرنم ینم 

نم کنئک تنم سنم فارنم کنم بر ےنم منم کنم خ لنم ہا ؟نم جنم کنم ب بنم دومئنم منم بینم گنم تنم کنم کنئک تنم کنم برہنم کیئنم کرہنم ننم کنم اس
ِحنم مےدہہنم پنم ینم پرہنم ب نم چڑانم جئنم ینم اآ سنم سنم فارنم ہانم جئ،نم لنم اگنم ہنم مننم لنم کنم کرہنم موجدنم ہنم اورنم ہر ینم 
نم ونر ینم س لنم کنم فلصنم پنم ہنم تنم پنم روشنم کنم رفرنم ہنم فار ینم رفرنم ہیگ،نم  ہینم ننم بنم اہنم ہنم ککننم دورنم درازنم کنم کںیئنم ہ
نم سنم رفِرنم ونرنم سنم قبینم رفرنم سنم پ ےنم ہنم رہنم ہنم اگنم صفنم  ہینم رفرنم ہنم دینم جئنم تنم اوپنم اذخنم شہنم ننم کنم روشنم م

کنم جکسنم ہنم کنم  ہینم کںیئنم کنئک تنم سنم ینم کنم ازنم کنم اینم دوس ےنم سنم کنم واپنم ننم آننم کنم لنم فارنم ہنم رہنم ہ��.
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نم اگ�ہچنم کنئک تنم کنم کیئنم واضنم حنم ب ینم ننم ہنم لنم لنم ہنم کنم پنم کنئک تنم کنم رو ہینم زمنم پنم سنم اوپنم پنم گنم جنم ک
نم رو ےینم کنم سھتنم گ ینم متلثنم رکنم ہ،نم اگنم کنئیتنم پ ؤنم کنم رفرنم اینم خ صنم حنم تنم تنم ہنم تنم ہنم کںیئنم کنئک تنم ک

نم دوس ےنم تپ منم مد ےنم کنم ما یعنم تذ یبنم وقک ِتنم ششکنم پنم غبلنم آکنم فارنم ہجںیئنم یگ،نم اورنم پ ؤنم ہنم جر ینم رہنم گ،نم جنم برک ِت
نم دینم اگنم رفرنم اآ سنم خ صنم حنم سنم کنم ہنم تنم پ ؤنم بآلخنم رکنم جئنم گنم اورنم کنئک تنم واپنم سننم لنم یگ،نم کںیئنم "ن۔”نم ک

سنم کنم آخنم منم بہنم مدپ منم ہ�걔ںنم یگنم اورنم کنئک تنم مپ منم ہجئنم یگ��.

نم کننم سنم منم ووقعنم پینم ہگا ؟نم وجا بنم کنم احنرنم دونم اعادنم کنم ت لبنم پنم ہ،نم اینم تنم پ ؤنم کنم رفرنم ہنم اورنم دوس ینم تپ منم کنئک ت
نم کنم مکنم تذ یبنم ششکنم ہنم جنم کنم احنرنم کنئیتنم وزننم پنم ہ،نم  ہینم ششکنم جنم زیدہنم ہیگنم اآ سنم پنم غبلنم آننم کنم لنم اتنم ہ
نم زیدہنم رفرنم کنم رضورک تنم ہیگ،نم ش حنم پ ؤنم سرک خنم ت لنم کنم مےدہ ےنم سنم باہنم را�تسنم مےدہ ےنم سنم مپ منم کنم جکسنم ہ،نم ل
اآ سنم پنم ابنم تنم کنم اخِفنم رائنم پینم جتنم ہ،نم دوس ینم مارنم ینم کنم کنئک تنم کنم وزننم اورنم بنم زیدہنم مئنم کنم حلمنم ہ��.

نم آپنم کنئک تنم کنم وزننم کنم ط حنم کںینم گا ؟نم کپ منم کیفنم منم ہنم ظرہنم ہنم ہنم  ہینم وزننم باہنم را�تسنم ننم کنم س،نم تہنم رظن ہی
نم تذ بنم کنم اط قنم سنم وزننم کنم بر ےنم منم اساجنم کنم جکسنم ہ،نم اآ سنم کنم کنم ازنم کنم وزننم کنم سدہنم سنم طقینم سنم مپ منم ک
نم جکسنم ہ،نم سرو�걔ںنم پنم سرجنم کنم ششکنم سنم اآ سنم کنم وزننم کنم ح بنم لینم جکسنم ہ،نم ا بنم ہنم جتننم ہنم کنم ہر ینم ک�걔ںنم م
نم اوسنم سرجنم جنم وزننم رکنم والنم سرو�걔ںنم کنم تادنم تابینم اینم سنم منم ہ،نم ی�걔ںنم ہنم ک�걔ںنم کنم کنم ازنم کنم وزننم کنم مٹنم س
نم انازہنم لنم سنم ہ،نم ا بنم ہنم کنئک تنم منم ک ؤ�걔ںنم کنم ُکنم تادنم شرنم کںینم گ،نم اناز ےنم پنم منم شریک تنم کنم م قبنم کیئنم دآ س

نم ٹ،نم اگنم ک ؤ�걔ںنم ک1048شنم اوزاننم کنم بابنم ہانم ینم 1021بنم کںیئنم کنئک تنم منم موجدنم ہ،نم اننم کنم ُکنم وزننم 
نم اآ سنم اجعنم کنم ننم قنم دآ سنم بنم س لنم لنم جئنم تنم ہنم کنئک تنم سنم فارنم کنم کنم ازنم کنم رفرنم کنم ح بنم لنم سنم ہ،نم  ہینم رفِرنم ونرنم ک
نم اینم فنم ننم ہ،نم چہچننم اگنم ہنم کنئک تنم کنم وزننم صفنم رظننم آننم والنم سرو�걔ںنم کنم پنم رظننم مپ منم کںینم تنم پنم کنئک تنم خد
نم اپنم ہنم تذ یبنم ششکنم پنم غبلنم آجئنم یگنم اورنم لمودنم مرنم پنم پنم چنم جئنم یگ،نم کنم واپنم ننم آئنم یگنم ینم سننم کنم ع

شوعنم ننم ہگ��.

نم بنم سنم سنئاننم اآ سنم خ لنم کنم حمنم ہ،نم لنم بنم سنم اینم بنم ہنم وجنم اآ سنم کنم قئنم ننم اورنم کنم ہنم کنم کنئک تنم ک
نم وزننم در�تسنم طرنم پنم ح بنم منم ننم لینم گنم ہ،نم اینم فنم اجپ منم بنم موجدنم ہنم وجنم رظننم ننم آ ےتنم ککننم فنم اجپ منم روش
نم خرجنم ننم ک ےت،نم ممھنم سر ے،نم سر ےنم اورنم بنم ہ لنم ہر ینم تہجنم حلصنم ننم کنم پ ےت،نم اورنم پنم گنم اورنم غرنم بنم ہنم ج
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نم کنم زیدہنم تنم حنم غنم میئنم ہ،نم پنم ک ؤ�걔ںنم کنم دریمیننم فءنم بنم مد ےنم سنم منم طرنم پنم خلنم ننم ہ،نم اننم ج�걔ںنم پنم گ
ب ینم مارنم منم موجدنم ہننم کنم امننم ہ��.

ببنم امننم بنم ہنم جنم ننم فک تنم داون�걔ںنم کنم ہنم پوجک شنم رکنم ہ،نم کنئک تنم کنم آغزنم ینم بنم بنم س پجس نم پنم اینم اورنم دل
نم ج�걔ںنم رظننم آننم والنم مدہنم ینم میئنم مدہنم بنم تنم وہ�걔ںنم رظننم ننم آننم والنم ینم غنم میئنم مد ےنم کنم آغزنم بنم ہانم ت،نم اگنم کنئک تنم کنم آغز

نم )Subatomicانیئنم گپ منم مد ےنم سنم ہانم تنم اورنم اآ سنم سنم ہر ےنم جننم پننم الان،نم پوٹننم اورنم ینٹاننم جنم تنم اینم (
نم ذراک تنم بنم تنم وہ�걔ںنم دوس ینم اشءنم کنم ذراک تنم ننم بنم جنم لنم تنم جنم حیلنم بس�걔ںنم منم ت ہبنم گہ�걔ںنم منم دریتفنم اورنم ش تخ
نم کنم گنم ہ،نم اننم کنم شسنم ذراک تنم منم سنم زیدہنم تنم بنم غنم منم ہنم اورنم پانم ہ ےتنم ہنم وٹ ٹنم گنم ہ�걔ںنم گنم لنم آجنم بنم ب
بپلنم کنم حلمنم ینٹنینم ہنم جنم کنم سنم ونوانم م نم بنم کنم بقک تنم کنم طرنم پنم موجدنم ہ�걔ںنم گ،نم اننم بقک تنم منم سنم سنم زیدہنم د
نم سگمنم پنم ب بنم چرپ منم منم روشنم ڈالنم ئگنم ت،نم ہر ےنم تزہنم تنینم عنم کنم م قبنم ینٹاننم وٹ ٹنم کنم کنم اورنم ذر ےنم ینم ذراک تنم م
نم ننم بتلنم (درالصنم ینٹنینم کنم تنم اقپ منم ہنم وجنم اینم دوس ےنم منم ب لنم کسنم ہنم لنم اآ سنم پیگنم منم مہ ثنم ہننم کنم ی�걔ں
نم مقنم ننم اورنم ننم ہنم رضورک ت)نم ہنم انازہنم لنم سنم ہنم کنم کنئک تنم بنم بنم کنم وقنم خرجنم ہننم والنم ینٹنینم کنم سرنم م
ِتنم کنئک تنم کنم ابایئنم ماحنم منم دس بنم تانیئنم کنم تپ منم ذراک تنم پنم جر ی نم ڈو یبنم ہیئنم ہ،نم اگنم موضنم قمئنم کنم جئنم کنم 
نم انازنم منم تنم ہیئنم تنم تنم ینٹنینم کنم ُکنم تادنم کنم ح بنم لینم جکسنم ہ،نم فءنم کنم اینم منم سنم ٹیمنم منم اینم منم ینٹنی

موجدنم ہننم چئہ،نم ینم کنم عپ منم مد ےنم کنم اینم ذر ےنم کنم مےلبنم منم اینم بنم ینٹنی!

نم اننم حاننم نکنم ن جئنم ننم منم ہنم ورطءنم حک تنم منم ڈا لنم دینم ہ،نم آپنم کنم جنم منم رہنم وقنم تابینم اینم سنم بنم ینٹنی
ِتنم کنئک تنم کنم پنم منم سنم کنم بنم سنم اننم ک نم موجدنم ہ ےتنم ہ،نم تابینم سنم کنم سنم بنم بنم کنم بقک تنم ہنم اورنم 
نم ننم ننم چا،نم چکننم  ہینم روشنم کنم ینم اآ سنم کنم قبینم رفرنم سنم حتکنم ک ےتنم ہنم اآ سنم لنم اینم سنم منم تابینم اینم سنم ب
نم ینٹنینم آپنم کنم جنم منم سنم گرنم ج ےتنم ہ،نم ہنم اآ سنم ننم خنم ہننم والنم ماخنم کنم خنم ننم ہیتنم ککننم بیقنم مد ےنم ک
نم سھتنم اننم کنم تلمنم اتنم کورنم ہنم کنم پر ینم زنیگنم منم اننم منم کنم اینم کنم بنم جنم منم رکنم جننم کنم امننم ن،نم تہنم برہ
خلنم فءنم منم اننم ذراک تنم کنم اتنم ب ینم تادنم منم موجدیگنم کنئک تنم کنم مرنم پنم فنم نکنم ن جئنم وعابقنم متنم کنم کسنم ہ��.

نم ینٹنینم کنم بر ےنم منم ہنم ینم سنم ننم کنم سنم کنم اننم کنم سنکنم حتلنم کنم ہیتنم ہ،نم اورنم ننم ہنم ہنم کنم سنم ہنم کنم ان
نم کنم ت�걔ںنم اقپ منم اینم  یسنم کنم کنم حلمنم ہ،نم ینٹنینم کنم بر ےنم منم ہرانم رظنییتنم عنم اآ سنم کنم سنکنم حتلنم کنم کنم ینم مد
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نم ننم کت،نم چہچننم اآ سنم کنم کنم پشئنم صفنم ت یبنم منم رہنم جتنم ہ،نم جنم کنم ب بنم چرپ منم منم مکرنم ہنم اورنم ہنم جتننم ہنم ک
نم اگنم ینٹنینم کنم کنم حلمنم ہنم تنم  ہینم کنم بنم مپ منم دوس ےنم ذر ےنم کنم مےلبنم منم بنم کنم ہ،نم لنم ینٹنینم کنم تاد
نم کنئک تنم منم بنم زیدہنم ہ،نم اآ سنم لنم خاہنم اننم کنم کنم کنم بنم کنم ہنم وہنم کنئک تنم کنم ُکنم وزننم منم اہنم کدارنم ادانم ک ےتنم ہ،
نم اآ سنم سر ےنم ملمنم منم بنم نزکنم تازننم پینم جتنم ہ،نم ہر ےنم شسنم ذراک تنم منم سنم الاننم کنم کنم سنم سنم کنم ہ،

ینٹنینم واقنم اتنم مارنم منم موجدنم ہنم تنم اننم کنم کنم بیقنم سر ینم کنئک تنم کنم سرو�걔ںنم سنم زیدہنم ہیگ��.

نم اتنم کنم کنم کنم ذر ےنم کنم ساغنم لننم منم ہنم اورنم تبک تنم سنم مدنم اورنم النم اننم ن جئنم سنمنم آ ےتنم ہ،نم سنم ونوا
1987Aنم نم سنم آننم والنم ینٹنینم کنم ساغنم سنم اہنم ن جئنم کنم طفنم رہیئنم منم ہ،نم پنم بننم ہچنم ہنم کنم اگنم ینٹنینم ک

نم سنکنم حتلنم کنم صنم ہنم تنم تپ منم ینٹنینم ذراک تنم کنم اینم  یسنم رفرنم ینم روشنم کنم رفرنم پنم حتکنم کننم چیہ،نم لنم اگنم  ہینم ک
نم صنم ننم ہنم تنم اننم کنم رفرںینم منم ہکسنم ہ،نم سنم ونوانم سنم آننم والنم ینٹنینم بنم بنم تانیئنم کنم حلمنم ہ ےتنم ہنم اآ س
نم لنم اگنم کنم صنم ننم بنم ہنم تنم اننم کنم رفرنم روشنم کنم بنم قبینم ہیگ،نم چکننم ہنم تنم پنم سنم پنم  ہینم خءنم منم ب
نم لنم سنم کچنم ہ ےتنم ہنم اآ سنم لنم اننم کنم رفرو�걔ںنم منم ف قنم زمنم پنم پنم منم لنم والنم عص�걔ںنم کنم ف قنم سنم مپ منم ک

نم نم سنم خرجنم ہننم والنم ینٹنینم کنم مےعلنم سنم ننم ننم ہنم کنم اننم ذراک تنم کنم زیدہنم ک1987Aجکسنم ہ،نم سنم ونوانم 
الایننم کنم کنم تنم ہاروںینم حنم کنم بابنم ہیتنم ہ��.

نم ینٹنینم کنم اینم سنم زیدہنم اقپ منم ہ،نم اآ سنم وہجنم سنم صرت لنم اورنم بنم پہنم ہجیتنم ہ،نم جنم ینٹنینم کنم کنم کنم تنم کنم گ
نم ہنم اآ سنم کنم ووجدنم کنم موضنم پلنم ننم دینم ت،نم لنم اآ سنم دریتفنم کنم بنم ینٹنینم کنم اینم اورنم قنم سنمنم آکچنم ہنم اورنم ت ی
نم قنم کنم ہننم اسایجنم طقینم سنم رظنییتنم طرنم پنم ثتبنم ہ،نم بنم بنم منم  ہینم ت�걔ںنم ننم وافنم مارنم منم پانم ہیئنم ہ�걔ںنم یگ،

زیدہنم سنم زیدہنم کنم کنم وجنم حنم پنم قنم کنم لنم منم ہکچنم ہنم دوس ینم اقپ منم کنم لنم منم ہ��.

نم کنئک تنم کنم وزننم کنم تنم کنم حالنم سنم ینٹنینم کنم عوہنم دینم کنئیتنم بقک تنم بنم رظننم انازنم ننم کنم جکس،نم بنم بنم م
نم اورنم بنم اینم ذراک تنم پانم ہئنم ہ�걔ںنم گنم جنم کنم مد ےنم کنم سھتنم تلمنم کورنم اورنم کنم شدینم ینٹنینم سنم زیدہنم ہ،نم لنم اگ
نم سنکنم حتلنم کنم ب ھنم جئنم تنم  ہینم ذراک تنم دوس ےنم ذراک تنم کنم مےلبنم منم کنم تادنم منم پانم ہ�걔ںنم گنم ککننم زیدہنم کنم ک
نم ذراک تنم کنم لنم زیدہنم تانیئنم کنم رضورک تنم ہیتنم ہنم اورنم منم ذراک تنم کنم تادنم منم تازننم ہننم رضور ینم ہ،نم اننم ذراک تنم کنم ای

نم نم کParticlesنم Massiveنم Interactingنم Weaklyنم دینم جتنم ہنم وجنم کورنم تلمنم کنم حلمنم وزیننم ذراک تنم WIMPsمکنم نپ منم 
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ووزنم ( ی
ن یٹ ٹپ یٹ ووزنم (Gravitinosمنم ہ،نم رظن ینم سنئاون�걔ںنم ننم اننم ذراک تنم کنم گی ی

ن یٹ ہہگس )نم اورنم فیٹزنم (Higgsinos)،نم 
Photinosنم )نم کنم نپ منم د ےینم ہ،نم حنم منم اننم کنم موجدنم ہننم کنم بر ےنم منم کیئنم کنم ننم جن،نم اگنم  ہینم موجدنم ہنم ت

کنئیتنم وزننم کنم تنم منم اننم بنم شرنم کننم ہگ��.

نم نم کWIMPsاننم ذراک تنم کنم سھتنم مد ےنم سنم تلمنم کنم وجنم خایصک تنم رظن ینم سنئاون�걔ںنم ننم وابنم کنم ہنم اننم کنم رونم سنم 
نم ووجدنم کنم ٹنم منم باہنم را�تسنم شدک تنم منم چیہ،نم رییضیتنم پنم وگیئنم کنم رونم سنم اننم کنم تلمنم بنم بنم کورنم ہگنم لنم اننم ک
نم زیدہنم کنم کنم بثعنم تدپ منم اتنم زورنم دارنم ہکسنم ہنم کنم اآ سنم کنم ساغنم لینم جکس،نم ش لنم میقنم اننم منم ننم کنم کننم اورنم سن
نم فاننم منم اینم بنم کنم ننم اننم ذراک تنم کنم گرننم کنم ساغنم لننم کنم لنم تبک تنم کنم گنم ہ،نم اگنم اننم کنم تاد
نم موضنم کنم م قبنم ہنم تنم پنم اننم کنم بنم زیدہنم تادنم رہنم وقنم تپ منم اجپ منم سنم گرنم رہنم ہیتنم ہ،نم  ہینم تبک تنم شرنم نک
ٹسنم کنم سھتنم ٹانم ک

ئ یپ نم اص لنم پنم منم ہ،نم تبک تنم منم اآ سنم آوازنم کنم ساغنم لننم کنم انمک تنم کنم گنم ہنم وجنم  ہینم ذراک تنم ینکل
امیننم طرنم پنم پانم کںینم گ��.

نم )نم سننم کنم کٹسنم پنم منم ہنم جنم کنم گدنم ٹانم رکنم والنم نپ منم ہ،نم ا بنم اگGermaniumاآ سنم تبنم کنم آہلنم جیمنم (
ٹسنم دفنم پنم ہنم کنم واپنم اپنم جنم پنم آتWIMPsکیئنم 

ئ یپ یمنم کنم وہجنم سنم ینکل
ٹ نٹ یپ ٹسنم سنم ٹاتنم ہنم تنم اآ سنم کنم مم

ئ یپ نم نم کنم ینکل
نم نم اآ سLatticeہ،نم  ہینم اچکننم چ ٹنم آوازنم کنم ننم  یسنم لنم پانم کیتنم ہ،نم  ہینم لنم کٹسنم منم سنم کیتنم ہ،نم جنم کٹسنم کنم جلنم ینم 

نم لنم کنم ج بنم کیتنم ہنم تنم تانیئنم حارک تنم منم ب لنم جیتنم ہ،نم چکننم کٹسنم کنم تابینم منم صنم تنم ٹانم کنم گنم ہتنم ہنم اآ سنم ل
نم  ہینم حارک تنم کنم بنم کنم مارنم کنم لنم بنم بنم حآ سنم ہتنم ہ،نم ی�걔ںنم جنم مکرہنم بلنم عنم منم آوازنم کنم ہکنم حارک تنم م

بتلنم ہنم اآ سنم کنم ساغنم لنم لنم جتنم ہ��.

نم نم کنم سرWIMPsرظن ینم سنئاون�걔ںنم ننم اسای طنم کنم ہنم کنم کنئک تنم کنم کںیئنم قر ےنم کنم رفرنم سنم حتکنم ک ےتنم ہئنم 
نم منم ڈو یبنم ہیئنم ہ،نم اننم کنم کنم اینم سنم اینم ہارنم پوٹننم کنم کنم دریمننم کنم بنم ہکسنم ہ،نم اننم کنم فرنم چنم ہارنم ک
نم ٹیمنم یفنم سنم ہننم چیہ،نم ہر ینم زمنم نپ ِمنم شنم منم سرجنم کنم گدنم اپنم گدک شنم کنم دوراننم اننم ذراک تنم کنم سرنم منم س

نم نم کنم منم کتنم ہ،نم ووقہ ہعنم کنم اآ سنم ش حنم کنم پنم رظننم اننم ذراک تWIMPsگریتنم ہ،نم زمنم کنم کنم کنم رہنم کنم گاپ منم اینم ہارنم 
کنم باہنم را�تسنم ساغنم لننم نیعنم منم ہ��.
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ِنینم فک تنم کنئک تنم کنم وزننم کنم منم بنم حنم کننم منم لنم ہئنم ہ،نم اگنم کیئنم ج نم اننم ذراک تنم کنم تک شنم کنم سھتنم سھتنم مرہ
غنم میئنم ہنم ینم برہنم دینم ننم جکسنم تنم بنم اآ سنم کنم تذ یبنم ششکنم کنم اثاک تنم ظرہنم ہ ےتنم ہ،نم منم سرہنم نننم (

Neptune) ِنینم فک تنم ننم یراونزنم نم )نم کنم مارنم منم کنم دوس ےنم نمپ مUranus)نم کنم دریتفنم اآ سنم ط حنم ہیئنم تنم کنم مرہ
نم )نم کنم گدSiriusجنم کنم تذ یبنم وقک تنم سنم ہننم والنم ڑگبنم کنم حنم جنننم کنم کششنم کنم ت،نم روشنم سر ےنم سئ سینم (

نم )نم کنم دریتفنم بنم اآ سنم ط حنم سنم ہیئنم ت،نم چہچننم رظننم آننم والSirius-Bگدک شنم کننم والنم ممھنم سر ےنم سئ سینم  یبنم (
نم ینم میئنم مد ےنم کنم مےدہ ےنم سنم فک تنم داننم غنم میئنم مد ےنم کنم تینم شکنم کنم سنم ہ،نم پنم بننم ہچنم ہنم کنم اآ سنم طقی

ٹسنم 
ن نم منم بنم ہ لنم موجدنم ہکسنم ہ��.X-1نم Cygnusکرنم کنم ننم منم کنم شنم ہانم تنم کنم سگ

نم پنم اینم دونم دہیئ�걔ںنم منم ک ؤ�걔ںنم منم سرو�걔ںنم کنم حتکنم کنم انازنم کنم برنم مہعلنم کنم گنم ہ،نم ہر ینم ک�걔ںنم ینم ثینم م
نم سر ےنم اآ سنم کنم مزکنم کنم گدنم گدک شنم ک ےتنم ہ،نم اننم کنم گدک شنم کنم دوراننم عپ منم طرنم پنم دونم سنم منم س لنم سنم زیدہنم ہتنم ہ،نم  ہی
نم ک�걔ںنم شنم منم تلنم کنم  یسنم ہنم جنم کنم مزکنم منم سرو�걔ںنم کنم بنم بانم ڈھنم ننم اجعنم ہ،نم اآ سنم ط حنم ی�걔ںنم نپ ِمنم شنم س
نم اینم ہنم  یسنم متلثنم منم ہ،نم لنم نپ ِمنم شنم منم مینم اورنم وینم جنم سرجنم کنم ندکینم سر ےنم یراونزنم اورنم نننم جنم دور
نم سرو�걔ںنم کنم ننم زیدہنم ت ینم سنم گدک شنم ک ےتنم ہ،نم وہجنم  ہینم ہنم کنم ندکینم سرو�걔ںنم پنم سرجنم زیدہنم وقک ِتنم تذ بنم لتنم ہ،نم تق
نم کنم جکسنم ہنم کنم وجنم سر ےنم ک�걔ںنم کنم بویننم حنم پنم ہنم وہنم مزکنم کنم ندکینم سرو�걔ںنم کنم ننم بنم سنم رو ینم سنم حتک

ک ےتنم ہ��.

نم لنم مےدہہنم اآ سنم کنم بکعنم ہ،نم سر ےنم اآ سنم سر ینم پنم ینم ک�걔ںنم منم ی�걔ںنم رفرنم سنم حتکنم ک ےتنم ہ،نم اآ سنم منم ک
نم منم وضتحنم ینم ہکسنم ہنم کنم ک�걔ںنم کنم کنم اآ سنم کنم مزکنم منم مکتنم ننم ہنم بنم ی�걔ںنم طرنم پنم منم ہ،نم برہ
نم دریمننم منم مد ےنم کنم ارتزنم کنم ینم وہجنم ہکسنم ہنم کنم روشنم مدہنم ُکنم موجدنم مد ےنم کنم صفنم اینم حنم ہ،نم ظرہنم ہنم ک
نم بنم سنم غنم میئنم مدہنم موجدنم ہنم اورنم اآ سنم کنم زیدہنم تنم حنم ک�걔ںنم کنم کرو�걔ںنم منم پینم جتنم ہنم جنم کنم وہجنم سنم وہ�걔ںنم موجد
نم سرو�걔ںنم کنم رفرنم منم ت ینم آیتنم ہ،نم  ہینم بنم ہکسنم ہنم کنم غنم روشنم مد ےنم کنم قلبنم ذکنم مارنم خدنم ک�걔ںنم کنم میئنم کرو�걔ں
نم سنم بنم برہنم موجدنم ہ،نم ک ؤ�걔ںنم کنم تبکنم سنم بنم اننم کنم کنم کنم ح بنم لینم جتنم ہ،نم لنم ک ؤ�걔ںنم کنم الصنم کنم تبک
نم سنم نلنم ئگنم کنم کنم مےلبنم منم اوسنم دآ سنم گنم زیدہنم ہ،نم ک ؤ�걔ںنم کنم کرو�걔ںنم کنم لنم اآ سنم ننم کنم قنم پننم ہارنم ت
نم پنم جیتنم ہ،نم ینم کنم اننم کنم کرو�걔ںنم پنم موجدنم مد ےنم کنم وجنم کنم رییضنم کنم رونم سنم ننم ہنم وہنم تبکنم سنم اذخنم کنم ئگنم ک
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سنم پننم ہارنم گنم زیدہنم ہیتنم ہ��.

نم ک ؤ�걔ںنم کنم رھج ٹمنم منم اننم کنم حتکنم کنم مہعلنم بنم اآ سنم ط حنم کنم ن جئنم دینم ہ،نم اگنم کنم ک�걔ںنم کنم رفرنم اینم خ صنم ق
نم تنم پنم جئنم تنم وہنم رھج ٹمنم سنم برہنم ننم کسنم ہ،نم اورنم اگنم سر ینم کںیئنم  ہینم رفرنم حلصنم کنم لنم تنم رھج ٹمنم وٹ ٹنم جئنم گ،

نم )نم منم پینم جتنم ہ،نم اآ سنم کنم تنم مہعلنم کنم گComaنم ofنم Constellationکنم سنم ک ؤ�걔ںنم کنم اینم رھج ٹمنم منم الپ منم کمنم (
نم ہ،نم کمنم ک ؤ�걔ںنم کنم اوسنم رفرنم اتنم زیدہنم ہنم کنم اگنم اآ سنم منم رظننم آننم والنم مد ےنم سنم تنم سنم گنم رظننم ننم آننم والنم مدہ
نم موجدنم ننم ہنم تنم  ہینم رھج ٹمنم بنم جئنم گ،نم چکننم کمنم رھج ٹمنم منم اینم عپ منم ک�걔ںنم اپنم چنم منم کننم منم صفنم اینم ب
نم س لنم لنم ہنم اآ سنم لنم اآ سنم رھج ٹمنم کنم پآ سنم بننم کنم لنم مسنم سنم زیدہنم مک تنم موجدنم ت،نم اآ سنم کنم بووجدنم اینم ن
نم ہانم اورنم رھج ٹمنم کنم س تخنم سنم اینم مای طنم تذ یبنم ب نھنم کنم تثنم منم ہ،نم لنم ہنم کنم غنم روشنم مد ےنم کنم کیفنم مارنم وہ�걔ں

موجدنم ہنم وجنم ک ؤ�걔ںنم کنم حتکنم پنم اثنم انازنم ہنم رہنم ہ��.

نم کنئک تنم کنم برنم اینم کنم کنم بنم مےدہہنم اورنم مہعلنم کنم جئنم تنم غنم میئنم مد ےنم کنم شاےدہنم سنمنم آ ےتنم ہ،نم ک ؤ�걔ںنم ک
نم رھج ٹمنم اورنم سنم رھج ٹمنم اینم دوس ےنم سنم جنم ط حنم تذ یبنم وقک تنم کنم واسنم سنم منم ہنم وہنم اننم شاےدہنم منم سنم ای
نم ہ،نم جنم کنم ت ےنم ب بنم منم بننم کنم جنم چنم ہنم کںیئنم کنئک تنم منم اآ سنم ط حنم پنم ہیئنم ہنم جنم بنم ہیئنم ج گنم ہیت
نم ہ،نم ینم کنم ب�걔ںنم کنم انروننم خءنم کنم ظرہنم ک ےتنم ہنم جنم کنم گدنم کنم جنم وگینم ک ؤ�걔ںنم سنم بنم ہیئنم ہ،نم بنم بنم کنم ب
نم سنم ا بنم تنم جنم وقنم گرانم ہنم اآ سنم منم صفنم اآ سنم ط حنم کنم گننم اورنم ج گنم دارنم س تخنم کنم ووجدنم منم آننم منم ن،نم  ہی
نم صفنم ا یسنم صرک تنم منم منم ہکسنم ہنم اگنم اآ سنم منم رظننم ننم آننم والنم ینم غنم میئنم مد ےنم کنم کیفنم مارنم موجدنم ہ،نم مپ م
نم ح قئنم اورنم اننم موضنم جک تنم کنم مدنم سنم کٹنم تح لنم اینم ج گنم دارنم کنئیتنم تینم کنم ت قینم ننم کت،نم منم ہنم کنم اور

تک تنم شلمنم کننم پنم  ہینم منم ہجئ��.

نم غنم میئنم ینم رظننم ننم آننم والنم مد ےنم پنم وجنم جدینم تنم کپ منم ہانم ہنم اآ سنم منم اینم فیضنم ذراک تنم کنم بوئنم کرنم لینم گنم ہنم وج
نم مد ےنم کنم زیدہنم شسنم شنم منم موجدنم ہسنم ہ،نم کنئک تنم منم  ہینم سرو�걔ںنم ینم ممھنم سرو�걔ںنم کنم صرک تنم موجدنم ہسنم ہ،نم ہکس
نم ہنم کنم  ہینم مدہنم ہر ےنم اردنم گدنم ہنم ملنم رہنم ہنم اورنم ہنم اآ سنم کنم موجدیگنم سنم بنم خنم ہ�걔ں،نم ینم کنم غنم میئنم مدہنم اینم ہنم وج
نم میئنم کنم سھتنم تذ یبنم ب نھنم منم ننم باھنم ہا،نم اینم مد ےنم کنم ساغنم لننم کنم لنم فک تنم داون�걔ںنم ننم ننم طقینم وض
نم کنم ہ،نم اننم طقی�걔ںنم منم آئنم سئنم کنم عمنم رظن ہینم اضیفنم کنم اآ سنم ننم کنم اس لنم کنم گنم ہنم جنم تذ یبنم عیسنم ی
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Gravitational نمLensing.نم کنم ہ��

نم اننم طقی�걔ںنم کنم بد ینم اص لنم  ہینم ہنم کنم تذ بنم روشنم کنم شعنم منم خنم پانم ککسنم ہ،نم آئنم سئنم ننم پنم وگیئنم کنم تنم ک
نم کنم سر ےنم سنم آننم والنم شعنم جنم سرجنم کنم پآ سنم سنم گر ےنم یگنم تنم اآ سنم منم کنم آجئنم یگنم اورنم اآ سنم وہجنم سنم سرہنم اپ
ِلحمنم ووقعنم کنم ت نم الصنم جنم سنم ہنم ہانم رظننم آئنم گ،نم سرجنم کنم اآ سنم کنم ق بنم منم موجدیگنم اورنم عپ منم موجدیگنم سنم اآ سنم کنم 

ِرہنم فک تنم سنم آرتنم ایگننم ( نم Arthurنم Sirکنم کنم اآ سنم پنم وگیئنم کنم آزمینم جکسنم ہ،نم  ہینم آزمشئنم سنم سنم پنم باطون ینم م
Eddington نم منم کنم اورنم ن جئنم ننم آئنم سئنم کنم رظن ےینم کنم سنم فنم در�تسنم ہننم کنم ت قینم ک��.1919)نم ننم

نم نم سنم آننم والنم روشنم کنم شعنم کنم مڑیتنم ہ،نم حلک تنم سزگرنم ہننم کنم صرک تSتذ یبنم عہس،نم جنم کنم تذ بنم دورنم درازنم منم 
نم منم  ہینم اثنم عپ منم عسنم کنم ط حنم روشنم کنم اینم ننم پنم اکنم کد ےنم گ،نم اآ سنم ننم پنم موجدنم شنم کنم اآ سنم جنم کنم گدنم روشنم ک

ہہلنم رظننم آئنم گ��.

6.��1شنم 

نم عسنم بنم روشنم کنم شع�걔ںنم کنم مڑ ےتنم اورنم اننم اینم ننم پنم مکتنم ک ےتنم ہ،نم اگنم کیئنم بنم ب ینم کنم کنم حلمنم ج
نم بقعہنم شنم کنم حلمنم ہنم تنم وہنم اینم عسنم کنم ط حنم عنم ک ےتنم ہئنم کنم دورنم درازنم سر ےنم سنم آننم والنم روشنم کنم اینم ن

نم نم سنم آیتنم روشنم اینم ک ےنم پنم پیتنم ہنم اورنم وہنم وقک ِتنم تذ بنم سSنم منم دکینم گنم ہنم کنم کنم منم 6.��1پنم لکسنم ہ،نم شنم 
نم شع�걔ںنم کنم خہنم کنم کنم دوس ینم جبننم اینم ننم پنم مکتنم کتنم ہ،نم اگ�ہچنم زیدہنم تنم اجپ منم بنم کنم خیگنم پانم کنم سنم ہنم ل
نم فیتنم فلصنم اتنم زیدہنم ہ ےتنم ہنم کنم شا یعنم راسنم کنم ذرانم  یسنم خیگنم بنم بآلخنم اسنم اینم ننم پنم مکتنم کدینم ہ،نم اگ
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ِخنم نہنم Sنم اورنم زمنم کنم دریمننم ہنم تنم Sخیگنم پانم کننم والنم  ہینم جنم منم  نم ofنم Lineنم کنم اینم روشنم کعنم حلصنم ہتنم ہ،نم اگنم 
Sight ںنم ہنم منم ہتنم ہ،نم تنم�걔نم ملنم حنم تنم در�تسنم ہنم وجنم کنم اسیئنم حتلSنم نم اینم روشنم دائ ےنم کنم صرک تنم حلصنم ہگنم ج

نم آئنم سئنم کنم چنم کنم ہ،نم اگنم تذ یبنم خیگنم کنم ذہمنم دارنم جنم کنم شنم سدہنم کو ینم ننم ہنم تنم حلصنم ہننم والنم کع
ِنینم فک تنم ننم کنئیتنم پننم پنم بنم سنم تذ یبنم عسنم دریتفنم کنم ہ،نم جنم دور نم تادنم منم اینم سنم زیدہنم ہسنم ہ،نم مرہ
نم درازنم کنم کاسرنم دریمیننم کںیئنم اورنم زمنم اینم ہنم س ھنم منم آیتنم ہنم تنم اننم کاسرنم کنم مدنم کعنم حلصنم ہ ےتنم ہ،نم  ہینم کع

بنم اوقک تنم وق یسنم صرک تنم منم ہ ےتنم ہنم لنم کنم کرنم منم دائو�걔ںنم کنم صرک تنم منم بنم ہ ےتنم ہ��.

نم اآ سنم تذ یبنم اثنم کنم سنئاننم غنم روشنم مد ےنم ینم ممھنم سرو�걔ںنم کنم تک شنم کنم لنم اس لنم ک ےتنم ہ،نم جنم کیئنم دورنم درازنم سرہ
نم اپنم جنم سنم کنم کرنم ہنم ہانم رظننم آرہنم ہنم ینم اآ سنم کنم کنم ط حنم کنم ع یسنم کعنم حلصنم ہنم رہنم ہنم تنم زمنم اورنم اآ سنم سر ےنم ک
نم دریمننم غنم روشنم مد ےنم ینم ممھنم سر ےنم کنم ہننم ثتبنم ہجتنم ہ،نم اآ سنم سر ےنم کنم کعنم کنم تبیننم بتھنم کنم ہیتنم رہنم ہ

ِخنم نہنم پنم آگنم پنم حتکنم کتنم ہ،نم اگ�ہچنم  ہینم غنم روشنم جنم رظننم ننم آتنم لنم ع یس نم ککننم غنم روشنم مدہنم ت�걔ںنم اجپ منم کنم 
ِنینم فک تنم ہر ینم ک�걔ںنم منم ینم کنم ثینم کنم ہلنم منم غنم روشنم مد ے نم اثنم سنم اآ سنم کنم موجدیگنم اذخنم کنم جکسنم ہ،نم کنم مرہ
نم کنم تک شنم کنم لنم اآ سنم طقینم کنم اس لنم کنم رہنم ہ،نم اننم اجپ منم کنم کنم دورنم درازنم سر ےنم کنم منم س ھنم منم ہننم کنم امن
نم نقلبنم ینم حنم تنم کنم ہ،نم لنم چکننم  ہینم اجپ منم کیفنم تادنم منم پئنم ج ےتنم ہنم اآ سنم لنم اینم واقک تنم ہ ےتنم رہنم ہ،نم اواخ

نم )نم منم کپ منم کننم والنم آسولی ی-امکینم ٹObservatoryنم Stromloنم منم یننم س ؤھتنم وینم کنم م ؤننم سومنم رصگہنم (1993
یینم بد لنم کنم سرو�걔ںنم کنم مےدہ ےنم کنم دوراننم ہر ینم ک�걔ںنم کنم ہلنم کنم اینم یوبننم ( ی

ن یٹ یپل یپگ نم )نم کنم تذ یبDwarfننم لرجنم م
عیسنم کنم پنم قنم شدک تنم د ی��.

نم بنم ہ لنم بنم تذ یبنم عس�걔ںنم کنم ط حنم عنم ک ےتنم ہ،نم اننم کنم تک شنم کنم لنم کنم جننم والنم تک تنم منم دورنم درازنم کنم ک ؤ�걔ں
نم )نم کنم خیگنم کنم مہعلنم کنم جتنم ہ،نم اننم تک تنم سنم ننم ننم ہنم کنم رظننم آنWavesنم Radioسنم آننم والنم ریییئنم لو�걔ںنم (

والنم مد ےنم کنم بنم تڑانم حنم بنم ہل�걔ںنم اورنم ممھنم سرو�걔ںنم پنم منم ہ��.

نم عیسنم پنم منم تک شنم منم بنم تڑ ےنم بنم ہ لنم اپنم آپنم ظرہنم ک ےتنم ہ،نم نیعنم منم ہنم کنم بنم بنم کنم وقنم وجنم شدی
نم صرت لنم غبلنم تنم اآ سنم منم صفنم بنم چ ےٹنم بنم ہ لنم بنم پئنم ہ�걔ںنم جنم منم سنم اکتینم کنم منم اینم مزک ےنم س

نم )نم سنم زیدہنم ننم ہیگ،نم اآ سنم صرک تنم منم بنم مد ےنم کنم کیفAsteroidزیدہنم ننم ہ،نم اننم منم مد ےنم کنم مارنم ش ِبنم ثبقنم (
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نم مارنم اننم ہل�걔ںنم منم چنم ہیئنم ہیگنم اورنم  ہینم پر ینم کنئک تنم منم ب ےنم ہئنم ہ�걔ںنم گ،نم حاننم نکنم امنم  ہینم ہنم کنم اننم ع
نم )نم کنم نپ منم دیEffectنم Hawkingوغبینم اجپ منم کنم مےدہ ےنم کنم اپنم حودنم ہ،نم اننم حودنم منم کرنم فمنم ووجہک تنم کنم ہنکنم اثنم (

ِسنم د�تسنم اتنم بننم کیفنم ہگنم کنم  ہینم اجپ منم پنم کنم چرجنم شہنم ذراک تنم ک نم جتنم ہنم جنم ب بنم ہنم منم تنم بننم کنم جئنم گ،نم 
نم یوبچڑنم کنم صرک تنم بنم ج ےتنم ہ،نم منم حنم کنم حلمنم اجپ منم منم مت�걔ںنم کنم بنم پنم ہ،نم جنم جنم چٹنم ہگنم اتنم ج ی
نم پنم جئنم گ،نم ش ِبنم ثبقنم کنم بابنم کنم کنم حلمنم جنم پنم کنم لنم تابینم دآ سنم بنم س لنم لنم گنم ینم کنم تابینم آجنم  لکنم ک
ِنینم فک تنم ننم اآ سنم مےدہ ےنم ک نم دورنم منم اآ سنم کنم پنم کنم امنک تنم ہ،نم اآ سنم کنم اینم اثنم ریینم لو�걔ںنم کنم اخاجنم ہگ،نم ریینم مرہ
نم کششنم کنم ہنم لنم وہنم نکپ منم رہنم ہ،نم اآ سنم لنم ح بنم لینم گنم ہنم کنم خءنم کنم اینم منم ونر ینم س لنم کنم ع ےقنم منم رہنم ت
نم منم س لنم کنم بنم اآ سنم ط حنم کنم واقنم ہتنم ہ،نم اآ سنم کنم منم  ہینم ہانم کنم کنئک تنم کنم ُکنم مد ےنم کنم مارنم کنم نتینم ہنم مل

حنم خردبنم بنم ہل�걔ںنم کنم شنم منم ہ��.

نم فک تنم داون�걔ںنم کنم غنم روشنم مد ےنم کنم مارنم پنم اخفنم ہ،نم کنم کنم ندینم غنم روشنم اورنم روشنم مد ےنم منم دآ سنم اورنم اینم ک
نم ننم ہنم جنم بنم اسنم سانم اورنم اینم ب ےتنم ہ،نم حاننم نکنم حنم  ہینم ہنم کنم مرہنینم کنئک تنم اننم کنم ستخنم اجپ منم سنم لنم ع
نم ہ،نم لنم عےصنم تنم جنم سرو�걔ںنم کنم وہنم کنئک تنم کنم زیدہنم تنم وزننم کنم ذہمنم دارنم خ لنم ک ےتنم رہنم ہنم وہنم ُکنم کنم کنم صفنم ای

حنم ہ��.

نم کنئیتنم ننم رظننم سنم اہنم اآ سنم امنم کنم حلصنم ہنم آینم روشنم مد ےنم کنم اتنم مارنم موجدنم ہنم وجنم کنئیتنم پ ؤنم روکنم کس،نم کنئیت
نم )نم کنم وہنم قنم جنم منم ذرانم سنم اضہفنم پ ؤنم روکنم کسنم ہنم فلصنم کتفنم کیتنم ہ،نم اآ سنم خ صنم کتفنم کنم وجDensityکتفنم (

نم قنم رییضنم بیتنم ہنم وہنم میئنم مد ےنم کنم کتفنم سنم سنم گنم زیدہنم ہ،نم میئنم اورنم غنم میئنم مدہنم لمنم کنم فلصنم کتفنم پنم منم ہ ےت
ہ��.

نم امنم ہنم کنم غنم روشنم ینم غنم میئنم مد ےنم کنم جر ینم تک شنم سنم جنم ہنم ہ�걔ںنم ینم ننم منم وجا بنم لمنم جئنم گنم وجنم درالصنم کنئک تنم ک
مرنم کنم فنم کنم مادفنم ہگ��.

نم اپنم موجدہنم عنم کنم بدنم پنم ہنم  ہینم فنم ننم کنم سنم کنم کنئک تنم ہنم پنم رہنم یگنم ینم ن،نم اگنم اسنم بآلخنم سننم ہنم تنم اآ سنم ک
نم آغزنم کنم ہگ،نم اآ سنم کنم در�تسنم وجا بنم کنم احنرنم اآ سنم امنم پنم ہنم کنم کنئک تنم کنم کنم فلصنم کنم سنم کنم زیدہنم ہ،نم اگنم ای
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نم فنم زیدہنم ہنم تنم کنئک تنم تابینم اینم ٹلینم س لنم منم سننم شوعنم ہجئنم یگ،نم اگنم دآ سنم فنم زیدہنم ہنم تنم ا بنم سنم اینم ب
س لنم بنم سا ؤنم شوعنم ہجئنم گ��.

نم )نم کنم خ لنم ہنم کنم کنئیتنم وزننم رییضیتنم عنم سنم ح بنم منم لینم جنم کسنم ہنم اورنم باہنم را�تسTheoristsکنم رظن ینم سنئاننم (
نم منم مےدہاک تنم غنم رضور ینم ہ،نم منم رییضیتنم عنم اورنم دلئنم سنم کنئیتنم عنم کنم منم ال لنم ہننم کنم ینم کنم جںی
ِنینم کنئک تنم ننم اینم رییضیتنم سنم تنم دینم کنم کششنم ک نم ینیننم فسو�걔ںنم کنم طِزنم فنم منم ہ،نم سنئنم دورنم منم کنم مرہ
نیصہنم شدنم پنم لس،نم خًاصنم وہنم سنم ( ہنم وجنم کنئیتنم وزننم کنم اینم منم مارنم کرننم بدو�걔ںنم کنم اص لنم کنم روشنم منم م

Schemesنم )نم زیدہنم گاہنم نکنم ہنم جنم منم کنم عد ینم فرملنم کنم زبننم منم کنئک تنم منم موجدنم ُکنم ذراک تنم کنم تادنم بننم ک
ببنم ہنم لنم سنئاون�걔ںنم کنم اکتینم کنم قئنم کننم منم نکپ منم رہنم ہ،نم تہ پجس نم کششنم کنم ئگنم ہ،نم اگ�ہچنم اینم سنم خ یصنم دل
نم کنئک تنم کنم منم وزننم بننم کنم اینم سنم وجنم حیلنم بس�걔ںنم منم پنم کنم ئگنم ہنم خاصنم وزننم رکنم ہنم اورنم قئنم کننم ک

نم صتیحنم رکنم ہ،نم  ہینم پ ؤنم کنم رظن ہینم ہنم جنم ب بنم سپ منم منم بننم کنم گنم ت،نم پ ؤنم کنم رظن ےینم کنم پنم وگیئ�걔ںنم منم سنم ای
کنئک تنم منم مد ےنم کنم مارنم کنم بر ےنم منم ہ��.

نم رظن ہینم پ ؤنم کنم پنم وگیئ�걔ںنم منم سنم اینم کنم تنم کنئک تنم منم مد ےنم کنم مارنم سنم ہ،نم فضنم کںینم کنم کنئک تنم کنم آغزنم ہانم ت
نم مد ےنم کنم کتفنم فلصنم کتفنم سنم بنم زیدہنم ینم بنم کنم ت،نم یدنم رہنم کنم فلصنم کنم مد ےنم کنم وہنم مارنم ہنم جنم منم ذرا
نم  یسنم کنم پنم کنئک تنم بآلخنم مپ منم ہجئنم یگ،نم وجنم کنئک تنم پ ؤنم کنم ملحنم منم داخنم ہیتنم ہنم تنم اآ سنم کنم کتفنم منم دفنم اور

ًانم ہنم فلصنم کنم تنم پنم جیتنم ہ،نم پ ؤنم کنم ملحنم جنم طلینم ہتنم چنم جئنم گنم کتفنم فلص نم ڈرامیئنم تیلینم آیتنم ہ،نم اورنم فر
نم کنم اتنم ہنم قبینم ہیتنم چنم جئنم یگ،نم اآ سنم رظن ےینم کنم مر ینم صرک تنم کنم رونم سنم پ ؤنم کنم ملحنم انیئنم منم ہتنم ہ،نم چہچن
نم جنم تنم اینم مہنم ننم ہنم کنم کنئک تنم کنم آغزنم نیعنم فلصنم کتفنم سنم ننم ہ،نم پ ؤنم کنم ملحنم کنم بنم اآ سنم کنم کتفنم فلص

سنم قر ےنم زیدہنم ہیگنم ینم قر ےنم ک��.

نم )نم ہیتنم ہ،نم اآ سنم کنم ننم  ہینم نExponentialتہنم پ ؤنم کنم ملحنم منم فلصنم کتفنم کنم طفنم بنھنم کنم رفرنم وقک تنم نیننم (
نم ہنم کنم اگنم پ ؤنم کنم دوراننم اینم سنم سنم بنم کنم ہنم تنم حنم کتفنم کنم ندینم تنم ہننم کنم امننم ب ھنم جتنم ہ،نم ی�걔ںنم وقک ت
نم نیننم انازنم منم بنھنم کنم منم  ہینم ہنم کنم پ ؤنم کنم رہنم اگنم "ٹ۔”نم کنم سھتنم بنم بنم اورنم اخپ ِمنم کنئک تنم کنم آغزنم ی
نم سا ؤنم کنم دریمیننم وقنم دوگنم ہجتنم ہ،نم اگنم پ ؤنم سنم ٹنم تنم ہتنم رہنم ہنم اورنم کنئک تنم کنم عنم بنم بنم اورنم سا ؤنم کنم دریمین
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نم وقنم سنم بنم س لنم ہنم تنم اینم سنم اینم ٹنم طلینم پ ؤنم کنم منم دونم سنم بنم س لنم کنم طلینم وقنم ہگ،نم پ ؤنم کنم دینم جر ی
نم رہنم گا ؟نم کیئنم ننم جن!نم لنم اگنم اآ سنم ک بنم منم بننم کدہنم منم منم جک تنم کنم کیئنم قلبنم ق لنم حنم ہنم تنم ہنم اننم "ٹ�걔ں۔”

)Ticksنم )نم سنم کیئنم عدنم وابنم کننم ہگ،نم سنم ٹنم کنم عہصنم مسنم ہنم اگ�ہچنم اآ سنم منم کنم بنم ہکسنم ہ،نم تہنم اآ سنم عدنم ک
نم کیئنم بلیئنم حنم ن،نم اگنم کنم ندرنم ونی بنم ان قنم ننم بثعنم پ ؤنم صفنم اتنم ہنم جنم ہر ےنم آجنم کنم مےدہاک تنم کنم تیضنم کنم ل
نم نگینم ہنم تنم بنم پ ؤنم کنم بنم کنم کتفنم فلصنم سنم قلبنم ذکنم حنم تنم کنم ینم زیدہنم ہیگ،نم اگنم تنم کتفنم فلصنم سنم زیدہ
نم ہنم تنم مےدہاک تنم سنم سا ؤنم کنم آمنم کنم تنم کنم جکسنم گنم برک ِتنم دینم سا ؤنم ہگنم ہنم ن،نم بنم زیدہنم امننم ینم ہنم کنم کنم از
نم کنم وقنم سنم کیفنم زیدہنم ٹنم تنم پ ؤنم جر ینم رہ،نم اآ سنم کنم ننم  ہینم ننم کنم کتفنم فلصنم قرنم کنم بنم قبینم ہئگ،نم چہچننم اگ

نم کنئک تنم کنم سننم ہنم ہنم تنم  ہینم عنم ابنم بنم لنم عےصنم تنم ننم ہگ،نم اآ سنم منم کنئک تنم کنم موجدہنم عنم سنم کنم گنم زیدہنم وق
لنم کسنم ہ،نم اآ سنم صرک تنم منم انننم کنم کنئک تنم کنم انپ منم ننم دینم کسنم گ��.
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ب بنم ہ

ابتیت ایت طلیت وقت ہ

نم غنم مودنم ینم لنم انءنم کنم بر ےنم منم اینم اہنم چنم  ہینم ہنم کنم  ہینم منم بنم بانم عدنم ننم ہ،نم غنم مودنم اورنم کنم بنم ازنم قآ س
نم طرنم پنم ب ینم چنم منم کنم ف قنم ہ،نم فضنم کںینم کنم کنئک تنم کنم ہنم کنم لنم پنم ہنم چنم جننم ہنم جنم کنم کنم خمتنم ن
نم ہگ،نم اگنم مد ےنم کنم اآ سنم سر ینم لمودتینم سنم گرننم ہنم تنم اآ سنم کنم منم  ہینم ہگنم کنم وقنم بنم لمودنم ہ،نم اگنم اینم ہنم تنم پ
نم کیئنم بنم واق،نم چہنم وہنم کنم ہنم انننم ہ،نم کنم ننم کنم وقنم رضورنم ہگ،نم جنم اگنم اینم برنم لمودنم عےصنم کنم لنم ٹپئنم رائ

سایزرنم کنم اد یبنم کپ منم ٹپئنم کنم ڈالنم گ��. ئی پپ یپکس ش
ث
پنم ان�걔ںنم مرتنم رہنم تنم وہنم کنم ننم کنم 

نم تذ یبنم لو�걔ںنم کنم اخاج،نم جنم پنم ب بنم پنم منم بک تنم ہیئنم ت،نم کنم منم اآ سنم کنم کیفنم اچنم م لنم ہ،نم صفنم کنم بنم ہنم گنہہم
نم خنم قنم کنم فیتنم عنم منم تانیئنم کنم قلبنم ذکنم اخاجنم تذ یبنم لو�걔ںنم کنم صرک تنم ہگ،نم زمنم کنم چننم کنم گدنم گدک شنم سنم وجنم م
نم وا ٹنم اخاجنم تذ یبنم لو�걔ںنم کنم صرک تنم ہتنم ہنم زمنم کنم حتکنم پنم ننم ہننم کنم بابنم اثاک تنم متنم کتنم ہ،نم اپنم اآ سنم تپ منم ت
نم حنم تانیئنم کنم بنم ووجدنم اگنم تذ یبنم لنم کنم اخاجنم کنم ٹلینم س لنم ہتنم رہنم تنم زمنم چ ےٹنم ہ ےتنم مارنم پنم گدک شنم کیتنم بآلخ

نم سرجنم منم جنم گ ےنم یگ،نم اآ سنم منم کیئنم شنم ننم کنم اآ سنم سنم بنم پنم سرجنم زمنم کنم ننم جئنم گنم لنم اآ سنم م لنم سنم الص
نم منم واضنم کننم مدنم ہنم کنم وجنم عنم وقنم کنم انیننم پننم پنم قلبنم رظننم انازنم لنم ہنم وہنم عنم اگنم منم ہ ےتنم رہنم ت

بآلخنم غبلنم آج ےتنم ہنم اورنم طنم نم�걔ںنم کنم انپ منم کنم تنم منم اہنم کدارنم ادانم ک ےتنم ہ��.

نم منم منم بنم آگنم منم اینم ٹلینم ٹلینم س لنم بنم کنئک تنم کنم حلک تنم پنم غرنم کںی،نم سر ےنم جنم بنم ہنم اورنم کنئک ت
نم ترینم ہکچنم ہ،نم لنم  ہینم خلنم ننم ہ،نم خءنم کنم سہنم وس�걔ںنم منم گےتمنم بنم ہ لنم آوارہنم ینٹاننم سر ےنم اورنم سہنم یوبننم ح
نم کنم کنم سر ےنم بنم لکھنم پنم رہنم ہ،نم کنئک تنم ح لنم کنم مےلبنم منم دآ سنم ہارنم ٹلینم گنم پنم کچنم ہنم اورنم اآ سنم کنم اوس
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کتفنم بنم کنم ہئگنم ہ��.

نم وقک ِتنم تذ بنم عنم لایئنم منم موفنم ہیگ،نم پنم کنئک تنم تپ منم اجپ منم کنم اینم دوس ےنم سنم دورنم کننم کنم لنم کش�걔ںنم ہیگ،
نم ک ؤ�걔ںنم کنم رھجوٹم�걔ںنم کنم ط حنم کنم گوہ�걔ںنم منم اجپ منم وقک ِتنم تذ بنم کنم بثعنم بہنم حنم ششکنم منم ہ�걔ںنم گنم لنم  ہی

نم رھج ٹمنم اینم دوس ےنم سنم دورنم ہ ےتنم جنم رہنم ہ�걔ںنم گ،نم اآ سنم سر ینم کنم تیننم کنم آخ ینم ننم کنم احنرنم اآ سنم بک تنم پنم ہنم ک
نم کنئیتنم پ ؤنم کنم رفرنم کنم ش حنم سنم کنم ہنم رہنم ہ،نم کنئک تنم کنم کتفنم جنم جنم کنم ہیتنم جئنم یگنم اننم رھجوٹم�걔ںنم کنم ای

دوس ےنم پنم وقک ِتنم ششکنم کنم ہیتنم جئنم یگنم اورنم وہنم زیدہنم آزاد ینم سنم ہہنم فلصنم کنم باھنم سنم گ��.

نم تذ یبنم ب نھنم کنم بثعنم میوبای طنم اورنم منم نم�걔ںنم منم تذ یبنم وقک تنم آہنم غبلنم آجیتنم ہ،نم اپنم تپ منم تنم نتایننم کنم بنم ووجد
نم تذ یبنم اخاجنم اننم کنم تانیئنم غنم مآ سنم طرنم پنم چتسنم رہنم ہنم اورنم وہنم اینم چنم دارنم سنم رفرنم مک تنم کنم طفنم بتھنم چ
نم ج ےتنم ہ،نم نتینم سنم رو ینم کنم سھتنم مدہنم سر ےنم مدہنم سرو�걔ںنم ینم بنم ہل�걔ںنم کنم طفنم بتھنم ہنم اورنم ممغنم ہ ےتنم چ
نم ج ےتنم ہ،نم سرجنم اآ سنم وقنم تنم اینم جنم ہئنم سہنم یوبننم کنم شنم منم ہگ،نم تذ یبنم شع�걔ںنم کنم اخاجنم کنم ہت�걔ںنم ای

نم ٹلینم ٹلینم س لنم منم سرجنم کنم مارنم خنم ہجئنم گنم اورنم ثینم ینم ہر ینم ک�걔ںنم کنم مزکنم منم موجدنم بنم ہ لنم اسنم ننم جئ
گ��.

نم لنم لزپ منم ننم کنم سرجنم اپنم انپ منم سنم نیعنم ا یسنم رسنم پنم چنم دوچرنم ہگنم ککننم ک�걔ںنم کنم مزکنم کنم طفنم اپنم اآ سنم س
نم منم دوس ےنم کنم سرو�걔ںنم سنم اآ سنم کنم تدپ منم ہگ،نم  ہینم بنم ہگنم کنم اآ سنم کنم گرنم سرو�걔ںنم کنم ثیئنم نپ منم کنم پآ سنم سنم ہ،نم سرو�걔ں
ببنم طنم منم کنم ایتر ینم شوع پجس نم کنم ثیئنم نپ منم منم دونم سر ےنم بہنم تذ یبنم وقک تنم سنم بھنم ہئنم ہ ےتنم ہ،نم ی�걔ںنم اآ سنم دل
نم ہیتنم ہنم جنم غنم کنم نپ منم دینم جتنم ہ،نم اینم دوس ےنم کنم گدنم گدک شنم ک ےتنم دونم اجپ منم سنئنم کنم ککیسنم م�걔ںنم منم س
ِینم غرنم بنم رہنم اورنم جدینم سنئنم کنم طفنم سنم کنم آغزنم ہا،نم اینم ملنم صرک ِتنم ح لنم م، نم اینم ہ،نم  ہینم منم کنم اورنم ینٹنم کنم ز
نم اگنم تذ یبنم اخاجنم کنم رظننم انازنم کدینم جئنم تنم سر ےنم کنم گدک شنم منم خ یصنم بقعیگنم ہیتنم ہ،نم کنم بنم لنم عہصنم گرنم جئنم  ہی
نم اجپ منم ا یسنم ط حنم حتکنم ک ےتنم رہنم گ،نم سدہنم اورنم دور ینم ننم رہ،نم تنم اجپ منم کنم منم بنم وقک تنم کنم ڈزیائنم پہنم طرنم پنم باتل
نم رہنم ہ،نم اآ سنم کنم ننم  ہینم ننم ہنم کنم اگنم اجپ منم م لثنم بنم ہنم تنم نپ منم کنم تانیئنم ت�걔ںنم پنم ی�걔ںنم تنم ننم ہیت،نم اآ سنم کنم بئ
نم اینم پہنم رصقنم شوعنم ہجتنم ہنم جنم منم زیدہنم تانیئنم کنم اینم سر ےنم کنم پآ سنم ہیتنم ہنم اورنم کنم دوس ےنم کنم پآ س،
نم اگنم وقنم کنم وقنم بنم بانم ہنم تنم نپ منم کنم رو ہینم لزًامنم بنم قعہنم ہجتنم ہ،نم تذ یبنم حکک تنم منم تنم جنم منم منم نم رو ےینم ک
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نم غنم منم اورنم نقلبنم پنم وگیئنم ہننم کنم اچنم م لنم ہ،نم  ہینم بنم ہکسنم ہنم کنم تنم منم سنم دونم لمنم جںیئنم اورنم دس بنم تانیئ
نم منم سنم اتنم زیدہنم تانیئنم ت ےنم جنم کنم فاہنم کدںینم کنم وہنم نپ منم ہنم سنم برہنم ہجئ،نم جنم غنم منم سنم غنم پنم جتنم ہ،

ا یسنم وہجنم سنم ی�걔ںنم تذ یبنم غنم کنم اص حنم بیتنم جیتنم ہ��.

ِمنم بنم منم مدہنم سر ے،نم سر ےنم اور نم تذ یبنم غنم کنم اینم عنم سر ےنم کنم رھج ٹمنم حنم کنم ک�걔ںنم سنم بنم ن لنم کسنم ہ،نم 
نم بنم ہ لنم ا یسنم ط حنم لنم لنم راسنم پنم ک ؤ�걔ںنم کنم دریمننم وسنم خ ؤ�걔ںنم منم گپ منم رہنم ہ�걔ںنم گ،نم اآ سنم عنم کنم دوراننم اننم ک
نم تدپ منم دوس ینم ک ؤ�걔ںنم سنم بنم ہکسنم ہ،نم وگننم وہنم پنم وس�걔ںنم منم ہنم آوارہنم گدنم بنم پ ےتنم رہنم گ،نم لنم  ہینم ع
نم بنم سنم ہگ،نم اآ سنم ملحنم تنم پنم منم کنئک تنم کنم موجدہنم عنم سنم اینم بنم زیدہنم وقنم لنم گ،نم وجنم چنم فنم اجپ منم بیق
بنم گ،نم ک�걔ںنم کنم مزکنم کنم طفنم ہک تنم کجںیئنم گنم اورنم بہنم ممغنم ہکنم ب ےنم ب ےنم بنم ہ لنم بںیئنم گ��.

نم جنم کنم ب بنم پنم منم بننم ہچنم ہ،نم فک تنم داون�걔ںنم کنم پآ سنم بنم ک ؤ�걔ںنم کنم مزکنم منم ب ےنم ب ےنم بنم ہل�걔ںنم ک
نم موجدیگنم کنم شاےدہنم موجدنم ہنم وجنم چایتنم ہیئنم گنم ننم ہنم اورنم اآ سنم عنم منم بنم زیدہنم تانیئنم خرجنم ہیتنم رہنم ہ،نم اآ س
نم ط حنم کنم انپ منم بنم ک ؤ�걔ںنم کنم منم ہ،نم  ہینم عنم جر ینم رہنم گنم حنم کنم سرانم مدہنم ینم تنم ننم لنم جئنم گنم  ہینم پنم ک ؤ�걔ںنم ک
نم دریمننم بنم خءنم منم گدک شنم ک ےتنم رہنم کنم لنم پنم دینم جئنم گ،نم پنم  ہینم پلنم ہئنم بنم ہ لنم ستکنم ہجںیئنم گ،
نم بنم کنم کرنم کیئنم آوارہنم ینٹاننم سرہنم ینم چٹنم بنم ہ لنم اآ سنم منم آکنم گانم ک ےنم گ،نم تہنم  ہینم بنم ہ لنم کنم کیننم کنم اخپ منم ن

نننم ہنکنم ننم دریتفنم کنم کنم بنم ہ لنم اتنم "ب۔”نم بنم ننم ہ،نم اآ سنم کنم بئنم اآ سنم منم سنم حارک ت1974ہ،نم  ییف ٹ
ٹ نم نم منم س

کنم قنم  یسنم مارنم خرجنم ہیتنم رہنم ہ��.

ننم رظن ےینم کنم مدنم سنم سنم جکسنم ہ،نم  ہینم طک تنم کEffectنم Hawkingہنکنم اثنم (
ٹن
نم )نم کنم مسنم طرنم پنم صفنم فنم کنم کا

ن
ٹن
نم اینم منم شرک خنم ہنم جنم کنم طفنم منم ننم کنئیتنم پ ؤنم کنم رظن ےینم کنم ذلینم منم بنم اشرہنم کنم ت،نم آپنم کنم یدنم ہگنم کنم کا
نم فکنم ینم قر ینم طک تنم کنم بد ینم اص ل،نم اص ِلنم عپ منم تنم ہ،نم ہننم ب گنم کنم اآ سنم اص لنم کنم رونم سنم تنم اینم ذراک تنم ک
نم تپ منم خ صئنم کنم بنم وقنم ی�걔ںنم قنم کنم سھتنم تنم ننم کنم جکس،نم م لنم کنم طرنم پنم وقنم کنم کنم اینم لنم منم ک
نم فوٹ�걔ںنم ینم الاننم کنم سھتنم تانیئنم کنم م صنم مارنم قنم کنم سھتنم وابنم ننم کنم جکس،نم درالصنم تنم اینم ذراک تنم تانیئ

"اداھر۔”نم بنم لنم سنم ہنم رہنم چنم  ہینم اننم فرًانم واپنم کننم پیتنم ہ��.
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نم جنم کنم ہنم ننم ب بنم سپ منم منم دینم ت،نم تانیئنم کنم  ہینم عپ منم تنم کنم اونکنم ن جئنم سنمنم لتنم ہنم جنم منم سنم اینم برہنم خل
نم )نم کنم ترنم جVacuumنم Quantumفءنم منم منم زنیگنم کنم حلمنم غنم حنم ذراک تنم کنم لیتنم ظرنم ہ،نم ا یسنم سنم قر ینم خءنم (

نم لنم ہنم جنم منم خلنم پنم کنم جنم بنم اآ سنم کنم بکعنم بنم چنم غنم حنم بنم شرنم ذرو�걔ںنم کنم خنم ننم ہننم والنم سگمنم جر ی
نم رہنم ہنم اگ�ہچنم بنم اوقک تنم اآ سنم سگمنم پنم تہجنم ننم د ینم جکسنم لنم  ہینم طنم اثاک تنم پانم کنم کسنم ہ،نم اننم اثاک تنم منم س

اینم اینم ہنم وجنم تذ یبنم ماننم کنم موجدیگنم منم ووقعنم پینم ہتنم ہ��.

نم ا یسنم ونیعنم کنم لنم زیدہنم شدینم ووقہ ہعنم بنم ہ لنم کنم سح ینم افنم پنم بنم ظرہنم ہتنم ہ،نم غنم حنم ذرہنم اداھرنم کنم تانیئنم پنم ب
نم کنم عےصنم کنم لنم زنہنم رہنم ہنم جنم کنم بنم تانیئنم واپنم کننم اورنم ذر ےنم کنم غبئنم ہننم پتنم ہ،نم لنم اگنم کنم ط حنم ای

نم ہجئنم کنم اپنم منم زنیگنم منم غنم حنم ذر ےنم کنم کنم بویننم منم سنم اتنم تانیئنم لمنم جئنم کنم وہنم اپنم ذمنم اداھرنم چنم کسنم ت
نم پنم اآ سنم ذر ےنم کنم لنم موپ منم ہننم لزپ منم ن،نم ننم کنم طرنم پنم اسنم غنم حنم ذر ےنم کنم مبتنم حلصنم ہجتنم ہنم اورنم وہنم ک

وبنم منم ووجدنم حلصنم کنم لنم ہ��.

نم ہنکنم کنم م قبنم غنم حنم ذرہنم اپنم تانیئنم کنم قضنم ادانم کننم کنم عنم سنم حنم ذر ےنم کنم وجنم مبتنم حلصنم کتنم ہنم وہنم ب
نم ہ لنم کنم ق بنم منم اورنم اآ سنم کنم مدنم سنم ہتنم ہ،نم م ہبنم تانیئنم اآ سنم بنم ہ لنم کنم تذ یبنم ماننم منم کتنم ہ،نم عًامنم غنم ح
نم ذراک تنم کنم وجڑانم پانم ہتنم ہنم وجنم مدنم س�걔ںنم منم رواننم ہ ےتنم ہ،نم فضنم کںینم کنم اینم ہنم اینم وجڑانم بنم ہ لنم کنم ووقا یعنم اف
نم کنم بکلنم قبینم اورنم بویننم طفنم پانم ہانم ہ،نم ا بنم فضنم کںینم کنم ذراک تنم منم سنم اینم اآ سنم افنم کنم عرنم کنم کنم ہ لنم ک
نم طفنم چنم جتنم ہ،نم  ہینم ہ لنم کنم شدینم تذ بنم سنم تانیئنم حلصنم کتنم ہ،نم ہنکنم ننم دریتفنم کنم کنم ینم تانیئ،نم افنم ک

نم انروننم اورنم بوننم منم موجدنم دوون�걔ںنم ذراک تنم کنم تانیئنم کنم قضنم بکنم کیتنم ہنم اورنم ی�걔ںنم اننم حنم ذراک تنم کنم مبتنم تنم ل
نم جیتنم ہ،نم ہکسنم ہنم کنم بویننم ذر ےنم کنم بنم بنم ہ لنم کنم کنم ج بنم ک ےنم اورنم وہنم ہنم کنم لنم غبئنم ہجئ،نم اگنم اآ سنم ک
نم رفرنم مسنم حنم تنم تنم ہنم تنم وہنم بنم ہ لنم سنم فارنم بنم ہکسنم ہ،نم چہچننم ہنکنم کنم پنم وگیئنم ہنم کنم ہ لنم کنم قبی

نم )نم کنم نپ منم دیRadiationنم Hawkingاینم مورنم ذراک تنم کنم خءنم منم یوبچڑنم ہننم چیہ،نم اآ سنم اشعنم کر ینم کنم ہنکنم ری ینم اینم (
جتنم ہ��.

نم خردبنم بنم ہل�걔ںنم کنم صرک تنم منم ہنکنم اشعنم کر ینم شدینم تنینم ہننم چیہ،نم م لنم کنم حلک تنم منم اینم غنم ح
نم سنم ٹیمنم کنم فلصنم طنم کتنم ہ،نم اآ سنم ج�تمنم سنم چٹنم (ی11−10الاننم قضنم واپنم طنم کنم جننم سنم پنم پنم 
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ٹسنم کنم ج�تمنم ک)نم بنم ہ لنم ہنم الاون�걔ںنم کنم منم داھرہنم پانم کنم کسنم ہ،نم اگنم ہ لنم کنم ج�تمنم اآ سنم س
ئ یپ نم کنم وبنم ینکل

نم )نم کنم عرنم کنم کHorizonنم Eventزیدہنم ہنم تنم زیدہنم تنم غنم حنم الاون�걔ںنم کنم پآ سنم اتنم وقنم ننم ہگنم کنم وہنم ووقا یعنم افنم (
دوس ینم طفنم جسنم تکنم اننم کنم قضنم ادانم ہ��.

نم کیئنم حنم ذرہنم کنم فلصنم طنم کتنم ہنم اآ سنم کنم احنرنم اآ سنم کنم زنیگنم کنم طاتلنم پنم ہنم جنم کنم تنم –نم ہننم ب گنم کنم عپ منم ت
نم کنم اص لنم کنم م قبنم –نم تانیئنم قضنم کنم مارنم پنم ہ،نم قضنم جنم زیدہنم ہگنم زنیگنم اتنم ہنم منم ہیگ،نم تانیئنم قضنم کنم اینم با
نم حنم ذر ےنم کنم سنکنم حتلنم کنم پنم منم ہتنم ہ،نم اگنم ذرہنم الاننم ہنم تنم تانیئنم قضنم کنم کنم ازنم کنم مارنم الاننم ک

نم سنکنم حتلنم کنم کنم مو ینم تانیئنم کنم بابنم ہیگ،نم لنم اگنم ذرہنم الاننم سنم بانم ہنم منم پوٹننم ہنم تنم ظرہنم ہنم کنم سنک
نم حتلنم کنم تانیئنم بنم زیدہنم ہیگنم اورنم قضنم منم عےصنم کنم لنم ہگ،نم اآ سنم لنم ذر ےنم کنم زنیگنم بنم منم ہیگ،نم اآ سنم ک
نم بکعنم اگنم ذر ےنم کنم سنکنم حتلنم کنم کنم ہ،نم منم ینٹنینم تنم اننم ینیلکیئنم ج�تمنم سنم ب ےنم بنم ہ لنم بنم پانم کنم س
نم گ،نم فوٹننم کنم سنکنم حتلنم کنم صنم ہنم اآ سنم لنم کنم بنم ج�تمنم کنم بنم ہ لنم اننم پانم کنم کسنم ہ،نم چہچننم اینم سرجنم ک
نم کنم کنم حلمنم بنم ہ لنم بنم فوٹننم ک،نم اورنم منم طرنم پنم ینٹنینم کنم ب،نم داھرانم پانم کنم کسنم ہ،نم لنم اآ سنم صرک تنم منم اآ سنم داھر

کنم شک تنم بنم ہنم کنم ہیگ��.

ییف نم “بنم ہنم ک۔”نم کنم اس لنم کیئنم مہغلنم آرایئنم ن،نم ہنکنم کنم ح بنم کنم م قبنم بنم ہ لنم سنم خرجنم ہننم والنم تانیئنم کنم ط
نم گپ منم جنم کنم اشعنم کر ینم سنم م ہبنم ہ،نم چہچننم ہنکنم اشعنم کر ینم کنم بننم کننم کنم اینم طقینم  ہینم بنم ہنم کنم اسنم درہج

نم سنم ٹیمنم ک)نم کنم درہج13−10حارک تنم کنم اصحک تنم منم بننم کنم جئ،نم ینیلکیئنم ج�تمنم کنم اینم ہ لنم (ینم قنم منم 
نم حارک تنم بنم اوننم ہتنم ہنم ینم تابینم دآ سنم بنم ڈگ ی،نم جنم اآ سنم کنم بکعنم اینم سرجنم کنم کنم کنم بنم ہ لنم اینم کنم ٹیم
نم قنم کنم ہتنم ہنم اورنم اآ سنم کنم درہجنم حارک تنم منم صنم سنم صفنم اینم ڈگ ینم کنم اینم کوڑوا�걔ںنم حنم زیدہنم ہتنم ہ،نم  ہینم پرانم ج

ہنکنم اشعنم کر ینم کنم صرک تنم وا ٹنم کنم بنم بنم بنم ح�걔ںنم منم سنم صفنم اینم حنم خرجنم ک ےنم گ��.

نم )نم سنم وابنم عیوب�걔ںنم منم سنم اینم  ہینم ہنم کنم بنم ہ لنم کنم ج�تمنم کنم ہننم کنم سھتنم سھتEffectنم Hawkingہنکنم اثنم (
نم اآ سنم کنم درہجنم حارک تنم بنم بتھنم ہ،نم منم  ہینم کنم چ ےٹنم ہ لنم بو�걔ںنم کنم ننم زیدہنم گپ منم ہ ےتنم ہ،نم تانیئنم کنم اخاجنم ک

نم صرک تنم منم اننم کنم تانیئنم اورنم ننم کنم طرنم پنم کنم منم کنم ہیتنم ہ،نم ی�걔ںنم بنم ہ لنم ستنم ہ،نم اآ سنم ط حنم تانیئنم کنم اخاج
نم کنم ش حنم اورنم حنم منم کنم کنم رفرنم بتھنم چنم جیتنم ہ،نم عپ منم اسپ منم اآ سنم عنم کنم بد ینم س تخنم منم شلمنم ہ،نم کنم اورنم ج�تم
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کنم  ہینم کنم روزنم افو�걔ںنم ش حنم سنم جر ینم رہنم ہ��.

نم ہنکنم اثنم سنم پنم وگیئنم کنم جکسنم ہنم کنم تپ منم بنم ہ لنم بآلخنم اشعنم کر ینم منم خچنم ہکنم غبئنم ہجںیئنم گ،نم آخ ینم لک ت
نم رننم رننم نرہنم دںینم گ،نم ینیلکیئنم دھکنم کنم سنم تانیئنم کنم اچکننم اخاجنم ہگنم جنم کنم بنم کنم بیقنم ننم بنم گ،نم رظن ہینم کنم ازنم ک
نم ینم بتنم ہ،نم لنم کنم طک تنم داون�걔ںنم کنم لنم  ہینم ننم کنم خک شنم نکنم ننم کنم اینم مد ینم جنم وجنم مپ منم ہکنم بنم ہ لنم بنم ہ
نم وہنم بنم بآلخنم صفنم حارک تنم بیقنم چڑنم کنم موپ منم ہجئنم گ،نم اننم کنم منم  ہینم ہنم کنم دونم بکلنم منم اجپ منم اپنم آخ ینم لک ت
نم منم موپ منم ہننم سنم قنم اینم  یسنم حارک تنم خرجنم کںینم گنم اورنم اپنم الصنم کنم نننم دہنم کننم والنم کیئنم ساغنم ننم چڑںی
ِننم بءنم کنم خفنم ورز ینم ہ،نم اینم مد لنم منہمنم ی�걔ںنم ہنم کنم موپ منم ہ ےت نم گ،نم اآ سنم ط حنم موپ منم ہننم طک تنم کنم تپ منم وقا
نم ہئنم اجپ منم اپنم پنم قنم  یسنم بقک تنم چڑںینم گنم جنم منم کنم ننم کنم صرک تنم ممک تنم کنم وسنم ذخہنم موجدنم ہگ،نم رہنم دو

طقی�걔ںنم منم اننم ہل�걔ںنم کنم کنم کنم غبلنم حنم روشنم اورنم حارک تنم کنم صرک تنم فارنم ہجئنم گ��.

1066ہنکنم اثنم اتنم سنم رفرنم ہنم کنم تابینم غنم مآ سنم ہ،نم سرجنم کنم کنم کنم اینم بنم ہ لنم موپ منم ہننم منم تابینم 

نم سل�걔ںنم کنم بابنم ہگ،نم اآ سنم عےصنم کنم بر ےنم منم  ہی1093س لنم لنم گنم جنم سنم کنم کنم حلمنم جنم کنم لنم ینم عہصنم 
نم Backgroundتنم بنم صفنم اآ سنم صرک تنم کرگنم ہگنم جنم بنم ہ لنم کنم درہجنم حارک تنم کنئیتنم پنم م ینم شع�걔ںنم (

Radiationنم )نم کنم درہجنم حارک تنم سنم زیدہنم ننم ہ،نم برک ِتنم دینم بنم ہ لنم جنم تانیئنم خرجنم ک ےنم گنم اآ سنم سنم زیدہنم ج بنم ک
نم لنم گ،نم بنم بنم کنم وقنم خرجنم ہننم والنم اننم شع�걔ںنم کنم درہجنم حارک تنم آجنم منم صنم سنم تنم درجنم زیدہنم ہ،نم ب

نم س لنم کنم بنم اننم شع�걔ںنم ک1022ہ لنم اپنم تانیئنم خرجنم کننم کنم سھتنم سھتنم اننم شع�걔ںنم کنم ج بنم بنم ک ےتنم ہ،نم 
نم درہجنم حارک تنم اتنم کنم ہگنم کنم بنم ہ لنم سنم خرجنم ہننم والنم تانیئنم ج بنم ہننم والنم سنم ب ھنم جئنم یگ،نم ینم کنم ہنکنم اثنم ای

ننم کنم آپنم اآ سنم کنم اثاک تنم کنم ننم ننم دینم س��.

نم ہنم وقنم کنم بنم لنم وقنم ہ،نم اگنم  ہینم پنم منم ہنم تنم بآلخنم سر ےنم بنم ہ لنم حنم کنم سنم ونوانم سنم بنم ہئنم ب،نم بآلخ
نم غبئنم ہجںیئنم گ،نم اب ینم کنئیتنم راک تنم کنم سہنم منم بنم روشنم کنم اینم لیتنم شارہنم سنم ہانم ک ےنم گنم جنم درالصنم کنم موجد

تبکنم سرو�걔ںنم کنم کنم کنم جکسنم ہ��.

تنم پنم بیقنم کنم با ؟
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نم تپ منم مدہنم بنم ہل�걔ںنم منم ننم گت،نم ہنم ینٹاننم سرو�걔ں،نم سہنم یوبون�걔ں،نم ک ؤ�걔ںنم کنم دریمننم بنم خءنم منم سگدا�걔ںنم آوارہ
نم سرو�걔ںنم کنم سھتنم بنم زیدہنم گنم اورنم گدنم وغرنم وجنم کنم سر ےنم ننم ب،نم سرچ�걔ں،نم دپ منم دارنم سرو�걔ںنم اورنم ش ِبنم ثق�걔ںنم کنم ب

ِینم غرنم لننم ہگ،نم کنم  ہینم سنم کنم تہنم ننم ہگا ؟ ز

نم ی�걔ںنم ہنم رظن ینم مک تنم سنم واسنم پتنم ہ،نم ہنم عنم ہننم چیہنم کنم عپ منم مدہ،نم جنم سنم ہنم اورنم آپنم بنم مکنم ہ،نم م
نم منم ہ،نم منم کنم بر ےنم منم کیئنم حنم اورنم آخ ینم فنم صفنم قر ینم منک تنم کنم عنم ہنم سنم کنم جکسنم ہ،نم اگ�ہچنم عپ م

نم )نم سنم کنم مالمک تنم منم بوئنم کرنم لیئنم جیتنم ہنم لنم اآ سنم کSub-Atomicطرنم پنم قر ینم منک تنم اینم اورنم تنم اینم (
نم اط قنم ب ےنم اجپ منم پنم بنم ہننم چیہ،نم ب ےنم اجپ منم کنم صرک تنم منم قر ینم اثاک تنم غنم مآ سنم حنم تنم تڑ ےنم ہ ےتنم ہنم ل

بنم لنم عےصنم منم ینم ب ینم تیلی�걔ںنم کنم سنم بنم سنم ہ��.

نم اص ِلنم عدنم تنم اورنم امنک تنم قر ینم منک تنم کنم ش تخنم ہ،نم قر ینم دننم منم کنم بنم ینم اورنم منم ن،نم صفنم امنک تنم ک
نم بک تنم کنم جکسنم ہ،نم اآ سنم کنم منم  ہینم ہنم کنم کنم امنم کنم ووقعنم پینم ہننم کنم امننم خاہنم کنم ہنم کنم ک�걔ںنم ننم ہنم وقنم کنم مس
نم طلینم وقنم دس بنم ہننم کنم صرک تنم منم اسنم ووقعنم پینم ہننم ہنم ہ،نم ہنم تکبر ینم منم اآ سنم اص لنم کنم کرنم فمنم دینم سنم ہ،

ٹسنم تابینم منم ہتنم ہ،نم بنم تڑانم سنم امننم ہتنم ہنم کنم  ہینم اینم النم ذرہنم (238یرینم 
ئ یپ نم )نم خرجParticleنم Alphaنم کنم ینکل

نم ک ےنم اورنم ترمینم منم تلینم ہجئ،نم تنم انازنم منم بک تنم کنم جئنم تنم ی�걔ںنم ہنم کنم اینم اکیئنم وقنم منم کنم اینم خ ص
نم یرینم اینم کنم انای طنم کنم بنم ہنم کنم امننم ہ،نم اوسنم اآ سنم منم سڑھنم چرنم بنم س لنم لنم سنم ہ،نم لنم چکننم طک تنم ک
ٹسنم کنم بآلخنم انای ط

ئ یپ ِینم غر،نم یرینم ینکل نم وقاننم یفنم اکیئنم وقنم اینم خ صنم اورنم منم امننم کنم میضنم ہنم اآ سنم لنم کنم ب،نم ز
ہجننم ہ��.

ِلحمنم ووقعنم منم ہنم تڑانم س ٹسنم منم موجدنم ینٹاون�걔ںنم اورنم پوٹون�걔ںنم کنم 
ئ یپ نم النم تکبرنم انای طنم ک�걔ںنم ہتنم ہا ؟نم درالصنم یرینم ینکل

نم عپ منم تنم ہتنم ہ،نم چہچننم اآ سنم امنم کنم ہنم بنم تڑانم سنم امننم ہتنم ہنم کنم اننم ینیلکیئنم ذراک تنم کنم اینم گوہنم بنم قنم وق
ٹسنم سنم دورنم کدینم جتنم ہ،نم بکلنم ا یسنم ط حنم اینم ک

ئ یپ ٹسنم سنم برہنم موجدنم ہنم ج�걔ںنم سنم اننم دھنم کنم ینکل
ئ یپ نم کنم لنم ینکل

ِلحمنم ووقعنم پنم بنم عپ منم تنم ہتنم ہنم وجنم اگ�ہچنم بنم کنم ہتنم ہنم لنم صنم بح لنم ننم ہت،نم ہ ےنم ک نم ٹآ سنم اورنم در�تسنم 
ِلحمنم ووقعنم مپ منم ہتنم ہنم اورنم بننم کنم جکسنم ہ،نم اورنم کنئک ت نم کٹسنم جلنم پنم غرنم کںی،نم اآ سنم منم کنم بنم موجدنم کربنم اینم کنم 
ِلحمنم ووقعنم خہصنم منم ہتنم ہ،نم ل نم کنم دورنم درازنم ممک تنم پ،نم ج�걔ںنم درہجنم حارک تنم منم صنم کنم قبینم ہتنم ہ،نم اآ سنم کنم  ہینم 
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نم اآ سنم کنم اآ سنم مپ منم کنم بر ےنم م،نم بنم کنم س،نم عپ منم تنم ہنم موجدنم ہتنم ہنم جنم کنم ماک تنم منم سنم اینم  ہینم ہنم ک
نم اینم اپنم اآ سنم جلنم سنم برہنم چننم لنم کنم کنم اورنم ندارنم ہجئ،نم ہک تنم کنم اآ سنم منم عنم کنم ننم ہنم کنم کیئنم بنم ٹآ س،
نم حنم کنم ہ ےنم جنم سنم چنم ب،نم سنم ٹآ سنم ن،نم اآ سنم کنم بکعنم رہنم ٹآ سنم ئشنم درالصنم انیئنم زیدہنم نوجنم کنم حلمنم معئ
نم ہنم جنم اگنم وقنم کنم مسنم طرنم پنم بنم لنم عہصنم دینم جئنم تنم وہنم قر ینم اثاک تنم کنم تنم معئنم کنم ط حنم بنم کسنم ہ،نم رظن ی

نم س لنم کنم بنم احای طنم سنم تاشنم گنم ہانم کو ینم داننم اورنم چننم ک1065طک تنم داننم ف ینم منم ڈایئنم سنم کنم ح بنم کنم م قبنم 
ٹانم اینم ہارنم گنم کنم شنم اخرنم کنم جئنم گ��.

ٹسنم کنم دوس ےنم منم تیلینم کنم سنم بنم کسنم ہ،نم ہ ےنم ک
ئ یپ ببنم ینم کنم اینم عنم کنم ینکل یی تقل

ت
نم ِلحمنم ووقعنم کنم عپ منم تنم ینیلکیئنم 

ِلحمنم ووقع نم قنم منم دونم ہ ہینم ای�걔ںنم پنم غرنم کںی،نم اگ�ہچنم  ہینم بنم ک بنم اورنم ندرنم واقنم ہنم لنم نیعنم منم ہنم کنم اینم اینم کنم 
ٹسنم کنم نیعنم سنمنم جنم ندارنم ہنم اورنم دوون�걔ںنم بہنم لمنم کنم منم ک

ئ یپ ٹسنم اپنم ہئنم کنم ینکل
ئ یپ نم اچکننم تلینم ہنم اورنم اآ سنم کنم ینکل

نم )نم کنم لنم بنم بنم درہجنم حارک تنم کنم بنم رضورک تنم ن،نم ٹانم ادغپ مFusionاینم بنم دںی،نم اآ سنم ونیعنم کنم ینیلکیئنم ادغپ منم (
نم س لنم کنم عہصنم دس بنم ہنم ت1015000منم ہ،نم لنم اآ سنم کنم لنم درکرنم وقنم بنم بانم ہ،نم ڈایئنم سنم ننم ح بنم لینم کنم 
ٹسنم ینم لہنم منم ب لنم جئنم گ��.

ئ یپ اآ سنم طقینم سنم سرانم مدہنم منم تنینم ینکل

نم تہنم اآ سنم کنم امننم بنم موجدنم ہنم کنم ینیلکیئنم مدہنم اتنم لنم عےصنم تنم اپنم بءنم بقارنم ننم رکنم کس،نم ینیلکیئنم مدہنم اآ سنم س
نم قر ےنم تنم لنم پنم بنم نقلبنم قآ سنم سنم رفر ینم سنم اپنم میہنم تلینم کنم کسنم ہ،نم ڈایئنم سنم کنم تنم کنم بدنم اآ سنم امنم پ
ٹسنم کنم انرنم موجدنم ینٹاننم اورنم پوٹننم تابینم منم حنم تنم منم ہ،نم دوس ےنم الم ظنم منم اگنم پوٹننم بنم ہ ل

ئ یپ نم ہنم کنم ینکل
نم منم ننم گ ےنم تنم اسنم اآ سنم کنم ح لنم پنم چڑنم دینم جئنم تنم  ہینم ہنم موجدنم رہنم گ،نم منم کنم ہنم ینم کنم لنم کنم  ہینم سنم اینم ہ
نم ہا ؟نم م ےنم دوِرنم اطبلنم عنم منم اآ سنم پنم کنم کنم شنم ننم ت،نم موضنم تنم کنم پوٹننم ابنم سنم ہ،نم اننم منم منم ذراک ت
نم خ لنم کنم جتنم ت،نم لنم اآ سنم کنم ننم چنم بنم تنم وجنم اآ سنم خ لنم کنم نقنم ت،نم اننم شکنم کنم تنم اینم ذر ےنم سنم ہنم ج

نم )نم ینم منم الاننم کنم ہ،نم  ہینم پزیاننم پوٹننم کنم مےلبنم منم بنم ہنم ہ،نم چہچننم اگنم بیقنم تپ مPositronپزیاننم (
ببنم ہننم ینم بےنلنم کنم تیجنم د ےنم گ،نم وہجنم  ہینم ہنم کنم طنم نپ م یی تقل

ت
نم حلک تنم ی�걔ںنم ہ�걔ںنم تنم پوٹننم تیجنم طرنم پنم پزیاون�걔ںنم منم 

نم تیلی�걔ںنم کنم ان بنم منم اآ سنم راسنم کنم تیجنم د ےنم گنم ج�걔ںنم  ہینم تانیئنم کنم کنم ازنم کنم حتلنم منم ہ�걔ں،نم اورنم کنم تانیئنم کنم منم ک
نم کنم ہگ،نم ا بنم کیئنم بنم کنم کسنم ہنم کنم پنم پوٹننم اینم ک�걔ںنم ننم ک ےتنم ہ،نم طک تنم داون�걔ںنم ننم موضنم قمئنم کنم کنم لزًام
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نم طک تنم کنم کیئنم قونننم ہگنم وجنم اآ سنم عنم کنم آڑ ےنم آتنم ہگ،نم سل�걔ںنم تنم  ہینم منم لنم ینم رہ،نم کنم سنم کنم دہیئنم منم اینم واض
ٹسنم کنم انرنم پوٹننم اورنم ینٹاننم قر ینم میننم (

ئ یپ نم )نم طرنم پMechanicallyنم Quantumتینم سنمنم آیئنم کنم کنم اینم ینکل
نم اینم دوس ےنم منم ت ینم سنم تلینم ہ ےتنم رہنم ہ،نم جدینم تنینم رظنیک تنم منم وہنم قونننم ف ینم طرنم پ،نم ینم خدنم بدنم دوس ے
نم وقاننم سنم مخذنم ہکنم موجدنم ہنم وجنم پوٹننم کنم انای طنم کنم ننم کتنم ہ،نم لنم  ہینم قونننم سنم ف ینم مثنم ننم ہ،نم بنم ہنم ک
نم امننم  ہینم بنم ہنم کنم پوٹننم انای طنم کنم شرنم ہنم کنم پزیاننم خرجنم ک ے،نم پوٹننم کنم بیقنم کنم جو ینم طرنم پنم اینم اینم ذر ے

نم )نم کنم ہ،نم مد ےنم کنم وجنم مارنم پزیاننم اورنم پیئنPionکنم صرک تنم منم ظرہنم ہیگنم نم جنم پنم کیئنم چرجنم ن،نم اسنم پیئننم (
نم کنم بنم بیقنم بنم ہنم وہنم اننم دونم ذراک تنم کنم منم والنم تانیئنم منم منم ہجیتنم ہ،نم  ہینم دوون�걔ںنم ذراک تنم ووجدنم منم آننم کنم بنم ب

ت ینم سنم حتکنم ک ےتنم ہ��.

نم س لنم کنم رضورک تنم ہنم وجنم کنئک تنم ک1028سدہنم تنینم رظنییتنم مڈ لنم ینم خکنم کنم رونم سنم اینم پوٹننم کنم انای طنم کنم لنم اوسنم 
نم موجدہنم عنم سنم اینم بنم بنم گنم لنم عہصنم ہ،نم آپنم کنم ذہنم منم خ لنم آینم ہگنم کنم مرہجنم بلنم ووجہک تنم کنم بءنم پنم پوٹننم ک
بپلنم کنم حلمنم منم ہ،نم لنم  ہینم ذہنم منم رہنم چیہنم کنم  ہینم انع یطنم عنم قر ینم میننم ( انای طنم خصلنم عنم اورنم درسہنم د

Quantum نمMechanical نم اوسنم عنم ہنم جنم کنم رظنییتنم پنم وگیئنم ک1028)نم ہنم اورنم اپنم میہنم منم امیننم ہ،نم چہچننم
نم پوٹننم لنم جںیئنم تنم رہنم س لنم اینم پوٹننم ک1028ئگنم ہ،نم  ہینم پوٹننم کنم اناد ینم الصنم عنم ننم ہ،نم درالصنم اگنم 

نم کنم گاپ منم مد ےنم منم پوٹون�걔ںنم کنم  ہینم مارنم موجدنم ہیتنم ہ��.10انای طنم کنم تقنم کنم جننم چیہ،نم منم 

نم ل،نم جنم کنم ہتنم ہ،نم اآ سنم رظن ےینم کنم م لنم ہننم سنم پنم ہنم ت یبنم بدو�걔ںنم پنم پوٹننم کنم اآ سنم عنم کنم خرجنم ازنم امننم قار
نم س لنم بنم بیتنم ہ،نم (کنم رظنی�걔ںنم ننم تنم اآ سنم عنم ک1032اورنم 1030دینم جنم چنم ت،نم اآ سنم رظن ےینم کنم منم شنم  ہینم عنم 

نم س لنم کنم انای ِطنم عنم ک1032س لنم قارنم دینم ہ)نم اآ سنم کنم وجنم کنم قنم ہنم وہنم تبیتنم ق�걔ںنم کنم قبینم ہ،نم 1080
نم منم  ہینم ہنم کنم آپنم کنم جنم منم پر ینم زنیگنم کنم دوراننم اینم ینم دونم پوٹننم اآ سنم طقینم سنم خنم ہ�걔ںنم گ،نم لنم اآ سنم قر

ک بنم واقک تنم کنم ساغنم کنم ط حنم لینم جئا ؟

نم اآ سنم منم کنم لنم وضنم کنم گنم ت یبنم طقینم منم ہارو�걔ںنم ٹنم مدہنم جنم کنم گنم اورنم اسنم بنم ہنم حآ سنم آلک تنم کنم مدنم سنم زِی
نم مےدہہنم رکنم گ،نم اننم آلک تنم کنم پوٹننم کنم انای طنم سنم بنم والنم ذراک تنم پنم چنم کنم لنم ایترنم حتلنم منم رکنم گنم ت،نم بنم ق
نم سنم پوٹننم انای طنم کنم تک شنم بسنم کنم ڈیھنم سنم سیئنم ڈھڈنننم کنم مادفنم ہ،نم کنئیتنم شںیعنم اآ سنم سنم منم جنم واقک ت

 makki.urducoder.com واپنم تنم ف�تس 85

www.iqbalkalmati.blogspot.com


نم کنم سنم بنم ہنم جنم سنم ننم والنم ذراک تنم کنم یوبچڑنم ہنم رہنم ہنم وجنم تنم اینم منم کنم پنم م ینم شعنم رہنم وقنم دینم رہ
ِینم زمنم کنم جننم رضور ینم ت،نم اینم ہنم اینم ت ہبنم کنم لنم ( نم )Clevelandہ،نم اآ سنم ماخنم کنم کنم کننم کنم لنم تبک تنم کنم ز

ِینم زمنم ننم منم کنم گایئنم پنم ننم کنم اینم کننم منم کنم گنم ت،نم تبیتنم آہلنم دآ سنم ہارنم ٹنم انیئنم خصلنم پیننم پ نم امکینم منم ز
نم )نم لنم ہئDetectorمنم تنم جنم اینم منم ننم ٹنم منم رکنم گنم تنم جنم کنم گدنم حآ سنم ساغنم رس�걔ںنم ینم ش تخنم کہنم (

نم ت،نم پیننم کنم اآ سنم کنم شیفنم کنم بءنم پنم چنم گنم تنم تکنم ساغنم رس�걔ںنم اینم وقنم منم جنم زیدہنم منم ہنم فوٹننم "دی۔”نم س،نم  ہی
نم )Pionت ہبنم اآ سنم اص لنم پنم منم تنم کنم اگنم تنم پوٹننم کنم انای طنم موہجنم رظن ہینم کنم م قبنم ہتنم ہنم تنم اسنم وٹ ٹنم کنم اینم پیئننم (

نم اورنم اینم پزیاننم بننم چیہنم جنم منم سنم او لنم الکنم چرجنم کنم بنم ہ،نم پیئننم بنم ازا�걔ںنم اوننم تانیئنم کنم حلمنم فوٹننم ی
ٹسنم سنم ٹانم کنم پزیاننم اورنم الاننم کنم وجڑ ے

ئ یپ اانم رزینم ینم شںیعنم ینکل ییم اانم رزینم منم ب لنم ج ےتنم ہ،نم سنم سنم آخنم منم گ ییم نم گ
نم سنم ب لنم ج ےتنم ہنم وجنم خدنم کیفنم تانیئنم کنم حلمنم ذراک تنم ہ،نم درالصنم  ہینم ثون ینم الاننم اورنم پزیاننم اتنم اطتقرنم ہ�걔ںنم گنم ک

پیننم منم بنم روشنم کنم رفرنم کنم قبینم حتکنم کںینم گ��.

نم نم لکنم کنم ٹیمنم یفنم سنم کنم رفرنم سنم چنم ہنم اورنم کنم بنم ذر ےنم کنم لنم  ہینم رفرنم کنم آخ ینم حنم ہ،نم پیننم م3روشنم خءنم منم 
پکنم ذراک تنم پیننم منم روشنم کنم رفرنم ک2روشنم کنم رفرنم قر ےنم کنم ہکنم  ٖ نم نم لکنم تنم ہارنم کنم ٹیمنم یفنم سنم رہنم جیتنم ہ،نم ا بنم اگنم 

نم قبینم حتکنم ک ےتنم ہنم تنم اآ سنم کنم منم  ہینم ہگنم کنم اننم کنم رفرنم پیننم منم روشنم کنم رفرنم سنم زیدہنم ہ،نم جنم کیئنم طرہنم ہا
نم منم آوازنم کنم رفرنم سنم تنم چنم ہنم تنم وہنم صیتنم یوبپ منم پانم کتنم ہ،نم ا یسنم ط حنم جنم کنم بیقنم چرجنم کنم حلمنم ذر ےنم کنم رفرنم ک
نم واسنم منم روشنم کنم رفرنم سنم ب ھنم جیتنم ہنم تنم  ہینم اینم خ صنم بیقنم میسیطنم مجنم خرجنم کتنم ہ،نم جنم اآ سنم کنم دریتفنم کن

نم )نم کنم جتنم ہ،نم مکرہنم بلنم ت ہبنم ا یسنم سوکنفنم شع�걔ںنم کنم ساغRadiationنم Cerenkovوالنم کنم نپ منم پنم سوکنفنم اشعنم (
نم لننم کنم غضنم سنم کنم گنم ت،نم بقنم سنم اوہینم منم بس�걔ںنم جر ینم رہنم والنم  ہینم ت ہبنم پوٹننم کنم انای طنم کنم کیئنم م

نم نم سنم خرجنم ہننم والنم ینٹنینم رضور1987Aشدک تنم ننم ڈھڈننم کس،نم تہنم –نم جنم کنم پنم بننم ہچنم ہنم –نم اآ سنم ننم سنم ونوانم 
نم ش تخنم کنم ل،نم سنئنم منم اکنم اینم ہجتنم ہنم کنم کنم چنم کنم تک شنم کننم کنم عنم منم کیئنم اورنم چنم دریتفنم ہجیتنم ہ،
نم تدپ ِمنم تینم دوس ینم ج�걔ںنم پنم ہننم والنم تبک تنم سنم بنم کیئنم منم وجا بنم ننم المنم ہ،نم اآ سنم کنم منم  ہینم ہکسنم ہنم ک

نم سل�걔ںنم سنم زیدہنم ہ،1032پوٹننم کنم انای طنم ننم ہت،نم اورنم اآ سنم کنم  ہینم منم بنم ہکسنم ہنم کنم اننم کنم زنیگنم کنم دوراننم 
نم اآ سنم سنم سنم رفرنم انای طنم کنم ساغنم ہر ینم موجدہنم ت یبنم صتیح�걔ںنم سنم زیدہنم ہ،نم چہچننم امننم ینم ہنم کنم منم منم ج�걔ں

تنم رظننم جیتنم ہنم پوٹننم کنم اآ سنم منم کنم حنم منم رظننم ننم آت��.
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نم پوٹننم انای طنم پنم اآ سنم کپ منم کنم تینم منم گاڈننم ییننم فڈئنم رظنیک تنم پنم ہننم والنم کپ منم سنم منم ت،نم اننم رظنییتنم تک تنم ک
ٹسنم م

ئ یپ نم منم اطتقرنم ینیلکیئنم وقت�걔ںنم کنم کورنم ینیلکیئنم وقت�걔ںنم اورنم بیقنم م،سیطنم وقک تنم سنم اتدنم ت،نم اطتقرنم ینیلکیئنم وقک تنم ینکل
نم )نم کنم ذہمنم دارنم ہ،Decayنم Betaپوٹون�걔ںنم اورنم ینٹاون�걔ںنم کنم بہنم پ�تسنم رکنم ہنم جنم کورنم ینیلکیئنم وقک تنم بنم انای طنم (

نم تک تنم کنم رونم سنم پوٹننم کنم انای طنم اآ سنم وقنم منم ہگنم جنم  ہینم وقیتنم بنم تڑ ےنم وقنم کنم لنم اہنم اخای طنم کںینم یگ،
نم )نم کنم  ہینم رظنیک تنم غنم ثتبنم ہج ےتنم ہنم تنم بنم پوٹننم کنم انای طنم کUnificationنم Grandلنم اگنم گاڈننم ییننم فنم (

نم امننم اینم دوس ےنم رظن ےینم کنم واسنم سنم بنم منم ہنم ینم کنم تذ بنم کنم واسنم سنم وجنم فک تنم کنم چتنم بد ینم وقک ت
ہ��.

نم  ہینم سنم کنم لنم کنم تذ بنم کنم ط حنم پوٹننم کنم انای طنم کنم سنم بنم کسنم ہنم اآ سنم حنم کنم خ لنم رکنم رضور ینم ہنم ک
نم )نم کنم ہ،نم پوٹننم کQuarkپوٹننم کنم ننم کنم سنم بدہنم ذرہنم ننم ہ،نم  ہینم تنم اورنم ذراک تنم سنم لمنم کنم بنم ہنم جنم کارکنم (

نم قنم عپ منم حلک تنم منم سنم ٹیمنم کنم دآ سنم ٹلینم ح�걔ںنم منم سنم اینم ہ،نم کارک�걔ںنم کنم دریمیننم فلصنم بنم ینم ہ،نم لنم پوٹن
نم )نم کنم بثعنم اپUncertaintyنم Mechanicalنم Quantumکنم انرنم کارکنم سنکنم ننم رہنم بنم قر ینم میننم عپ منم تنم (

نم جنم تلینم ک ےتنم رہنم ہ،نم وتقنم فتقنم کارک�걔ںنم منم سنم دونم اینم دوس ےنم کنم بنم قبینم آج ےتنم ہ،نم بنم ہنم کنم اینم ہت
نم ہنم کنم ت�걔ںنم کارکنم ی�걔ںنم طرنم پنم بہنم بنم قبینم ہ�걔ں،نم نیعنم منم ہنم کنم کنم  ہینم اینم دوس ےنم کنم اتنم قبینم آجںیئ
نم کنم اننم کنم مبنم تذ یبنم وقک ت،نم وجنم عپ منم حلک تنم منم بنم کورنم ہیتنم ہ،نم دوس ینم تپ منم وقت�걔ںنم پنم غبلنم آجئ،نم اآ سنم صرک تنم م

نپگنم ( نپل ٹٹ نم Mechanicalنم Quantumکارکنم بہنم لمنم کنم اینم ننم سنم بنم ہ لنم بنم دینم ہ،نم درنم حنم قر ینم میننم 
Tunnelingنم )نم کنم تنم  ہینم اپنم ہنم تذ یبنم وقک تنم کنم انرنم پنم جتنم ہ،نم اآ سنم ط حنم وجنم بنم ہ لنم بنم ہنم بنم زیدہنم غنم م

ًانم ہنم موپ منم ہجتنم ہ،نم ننم کنم طرنم پنم اینم پزیاننم پانم ہتنم ہنم اآ سنم واسنم سنم پوٹننم کنم انای ط نم ہتنم ہنم اورنم تابینم فر
س لنم لنم سنم ہ��.10220سل�걔ںنم سنم لنم کنم 1045انیئنم غنم منم ہتنم ہنم اورنم اآ سنم منم 

ِمنم بنم پنم اہنم اثاک تنم متنم ہ ےتنم ہ، نم اگنم پوٹننم کنم انای طنم کنم اتنم بنم لنم عہصنم لنم ہنم تنم بنم اآ سنم کنم کنئک تنم کنم 
نم ی�걔ںنم تپ منم مدہنم غنم منم ثتبنم ہتنم ہنم اورنم اسنم بآلخنم موپ منم ہجننم ہ،نم سر ےنم جنم اجپ منم بنم وجنم بنم ہ لنم منم ن

نم گ ےتنم وہنم بنم بآلخنم غبئنم ہجںیئنم گ،نم ی�걔ںنم کنم بنم ہگنم کنم رتفنم رتفنم  ہینم براک تنم منم ب لنم ج ےتنم ہ،نم اگنم پوٹننم کنم زنیگنم ک
نم س لنم بنم ہنم تنم اآ سنم کنم منم  ہینم ہگنم کنم زمنم منم سنم سلننم اینم ٹلینم پوٹننم کنم ہنم رہنم ہ،نم اگنم ہ1032دوراننم 
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س لنم لنم ہ��.1033فضنم کںینم کنم زمنم کنم اورنم ط حنم تہنم ننم ہیتنم تنم پوٹننم کنم "ت۔”نم سنم اسنم خنم ہننم منم 

نم ینٹاننم سر ےنم بنم اآ سنم عنم سنم ممننم ننم ہ،نم ینٹاننم بنم کارک�걔ںنم سنم لمنم کنم بنم ہئنم ہنم اورنم جنم اص لنم کنم ت
ٹسنم سنم برہنم ہ�걔ںنم تنم غنم منم ذراک ت

ئ یپ نم پوٹننم تہنم ہ ےتنم ہنم ا یسنم ط حنم ینٹاون�걔ںنم کنم بنم "ت۔”نم ہیتنم ہ،نم ینٹاننم اگنم ینکل
نم ٹنم عپ منم مدہنم ہنم رظننم آتنم ہنم اسنم ینم تنم ب1048نم منم منم انای طنم سنم دوچرنم ہ ےتنم ہنم وجنم 15ہ ےتنم ہنم اورنم تابینم 

ہل�걔ںنم منم غبئنم ہجننم ہنم ینم پنم ینیلکیئنم انای طنم کنم شرنم ہکنم موپ منم ہجننم ہ��.

یےنم ہ،نم اآ سنم ط حنم  ہینم ننم ہکسنم کنم فءنم رہنم قنم کنم ذراک تنم س
ت نتکل نم بنم شنم جنم ینٹاننم اورنم پوٹننم وٹےتٹنم ہنم تنم کنم ذراک تنم 

نم منم خلنم ہجئ،نم ککننم پنم بنم بینم جنم چنم ہنم کنم جنم ینٹاننم وٹتٹنم ہنم تنم پیئننم اورنم پزیاننم پانم ہ ےتنم ہ،نم غنم چرج
ًانم ہنم دونم فوٹننم ینم الان-پزیاننم وجڑ ےنم کنم صرک تنم وٹ ٹنم جتنم ہ،نم مہلمPionشہنم پیئننم ( نم )نم بنم غنم منم ہنم اورنم فر

نم وجنم بنم رہنم ہ،نم پوٹننم کنم انای طنم کنم ننم منم کنئک تنم منم پزیاننم کنم تادنم بتھنم چنم جئنم یگ،نم طک تنم داون�걔ںنم کنم ینم ہ
نم کنم کنئک تنم منم منم چرجنم والنم ذراک تنم (تنم ح لنم زیدہنم تنم پوٹن)نم اورنم منم چرجنم والنم ذراک تنم (زیدہنم تنم الان)نم کنم تاد
نم بابنم ہ،نم ی�걔ںنم دینم جئنم تنم پوٹننم کنم منم انای طنم کنم بنم کنئک تنم منم پزیاون�걔ںنم اورنم الاون�걔ںنم کنم تادنم بابنم ہننم چیہ،

نم )نم ہ،نم وج�걔ںنم ہنم الاننم اورنم پزیاننم منم ہنم  ہینم اینم دوس ےنم کنم غبئParticleنم Antiا بنم پزیاننم الاننم کنم ضنم ذرہنم (
نم کنم دینم ہ،نم اآ سنم عنم کنم ت ہبنم گہنم منم مےدہہنم ہچنم ہ،نم جنم  ہینم اینم دوس ےنم کنم خنم ک ےتنم ہنم تنم فوٹننم کنم شنم منم تانیئ

کنم اخاجنم ہتنم ہ��.

ِمنم بنم منم کنئک تنم منم صفنم الاننم اورنم پوٹننم رہنم جںیئنم گنم تنم کنم وہ نم رییضیتنم عنم سنم ح بنم لینم گنم ہنم کنم جنم 
اینم دوس ےنم کنم ُکنم تادنم کنم خنم کدںینم گنم ینم پنم کنم ننم کنم مارنم ہنم بیقنم بنم جئنم یگ،نم الان-پزیاننم نفءنم (

Annihilationں�걔ںنم ذراک تنم لمنم کنم اینم چٹنم سنم اینم ب ےتنم ہنم جنم منم دوون�걔نم )نم کنم  ہینم عنم فرًانم ننم ہت،نم سنم سنم پنم دوون
نم ذراک تنم اپنم مکنم کنم مزکنم کنم گدنم بہنم بیقنم ششکنم کنم بثعنم گدک شنم ک ےتنم ہ،نم تہنم اننم ذراک تنم کنم چ ےٹنم ہ ےتنم ہئ
نم مغلنم ننم راسنم پنم سنم کنم دینم جر ینم رہنم ہنم اآ سنم کنم احنرنم پزیینم اینم بنم وقنم الاننم اورنم پوٹننم کنم ابایئنم حتل

پنم ہ��.

نم س لنم کنم عہصنم لنم گ1071رییضیتنم ح بنم سنم پنم چنم ہنم کنم زیدہنم تنم الاون�걔ںنم اورنم پزیاون�걔ںنم کنم اینم پزیینم بننم منم 
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نم اورنم اینم زیدہنم تنم واقک تنم منم اننم ای�걔ںنم کنم قنم کنم ٹلینم ونر ینم س لنم ہکسنم ہ،نم ذراک تنم اتنم آہنم سنم حتکنم کںینم گنم ک
نم اننم اینم سنم ٹیمنم کنم فلصنم طنم کننم منم کنم منم س لنم لنم گ،نم چہچننم سرانم عنم اتنم سنم رفر ینم سنم ہگنم کنم ان

نم س لنم لنم گ،نم بنم صرک تنم پزیینم اینم کنم انپ منم اننم کنم ل10116اپنم مغہلنم ننم راسنم پنم چنم کنم نفءنم ہننم منم 
تنم کنم سھتنم ہنم منم ہجتنم ہ��.

ببنم بک تنم  ہینم ہنم کنم سنم الاننم اورنم پزیاننم نفءنم ننم ہ�걔ںنم گ،نم وج�걔ںنم وج�걔ںنم اننم کنم اپنم ضنم ذراک تنم  پجس نم نم مParticleنم Antiدل
نم جںیئنم گنم اننم کنم کتفنم ینم کنم تادنم یفنم اکیئنم حنم کنم ہیتنم چنم جئنم یگ،نم اینم وہجنم تنم اننم کنم نفءنم ہننم ہگنم اورنم دوس ینم وہج

نم کنئک تنم کنم پ ؤ،نم وقنم گرننم کنم سھتنم ننم پزیاننم بنم کنم ش حنم کنم ہیتنم جئنم یگ،نم چہچننم مد ےنم کنم بقک تنم وقنم گرن
نم کنم سھتنم کنم سنم کنم رضورنم ہیتنم جںیئنم یگنم لنم اینم لنم ننم آئنم گنم جنم مدہنم بکلنم نپنم ہجئ،نم اینم وقنم آئنم گنم ج

خءنم کنم وس�걔ںنم منم کیئنم اینم الاننم ینم پزیاننم موجدنم ہگ��.

نم چہچننم ا بنم ہنم کنئک تنم کنم اینم تینم بنم سنم ہنم کنم اننم نقلبنم ینم حنم تنم سنم دونم ع�걔ںنم کنم بنم  ہینم کنم ط حنم کنم ہیگ،
نم او لنم تنم بنم بنم کنم بقک تنم موجدنم ہنم جنم پنم م ینم شںیعنم وجنم تنم بنم موجدنم ہ�걔ںنم یگ،نم اآ سنم منم فوٹن،نم ینٹنینم اورنم م
نم طرنم پنم اینم منم ذراک تنم شلمنم ہ�걔ںنم گنم جنم شدینم ہنم بنم ننم جتن،نم کنئک تنم کنم پ ؤنم کنم سھتنم سھتنم اننم ذراک تنم ک
نم تانیئنم کنم ازنم کنم ہیتنم جئنم یگنم حنم کنم اننم کنم حنم صفنم نقلبنم ذکنم پنم منم کنم رہنم جئنم یگ،نم کنئک تنم کنم عپ منم مدہ،نم جنم ہ
نم جتننم ہ،نم غبئنم ہچنم ہگ،نم تپ منم بنم ہل�걔ںنم کنم تنم ہکچنم ہیگ،نم اگ�ہچنم بنم ہ لنم زیدہنم فوٹننم کنم صرک تنم منم تنم پںیئ
نم گنم لنم کنم ینٹنینم بنم ہ�걔ںنم گ،نم پنم بنم تڑانم سنم حنم اننم الاون�걔ں،نم پوٹون�걔ں،نم ینٹاون�걔ںنم اورنم دوس ےنم بر ینم ذراک تنم پ
یےنم ہ،نم بر ینم ذراک تنم کنم ج ینم انای طنم ہجئنم گنم جنم ینٹاون�걔ںنم اور

ت نتکل نم بنم منم ہگنم وجنم اننم ہل�걔ںنم کنم آخ ینم مبتنم پنم پنم 
نم پوٹون�걔ںنم کنم انای طنم سنم رفرنم ہگنم جنم کنم پاوارنم پنم الاننم اورنم پزیاننم ہ�걔ںنم گنم وجنم اننم الاون�걔ںنم اورنم پزیاون�걔ںنم م

شلمنم ہجںیئنم گنم وجنم ہر ےنم آجنم کنم تپ منم مد ےنم کنم بقک تنم ہ�걔ںنم یگ��.

ِمنم بنم کنم کنئک تنم فوٹ�걔ں،نم ینٹوون�걔ںنم اورنم سنم رو ینم سنم لکھنم الاون�걔ںنم کنم انیئنم لنم آم ےینم پنم منم ہیگ نم چہچننم 
نم وجنم منم طرنم پنم اینم دوس ےنم سنم دورنم سنم دورنم ہنم چنم جنم رہنم ہ�걔ںنم گ،نم ہر ےنم ا بنم تنم کنم عنم کنم م قبنم اآ سنم ک

بنم کیئنم واقنم روننم ننم ہگ،نم اآ سنم ملحنم کنم اب ینم مک تنم کنم نپ منم سنم مسپ منم کننم زیدہنم بنم ہگ��.
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ِمنم بنم کنم کنئک تنم کنم وہنم خکنم ہنم جنم کنم حالنم سنم جدینم کمسلیجنم ی نم  ہینم ٹا،نم تری،نم بنم چہنم اورنم تابینم "عپ م۔”نم 
نم کنک تنم انںینم ص ینم کنم "حاریتنم مک ت۔”نم کنم رظن ےینم کنم قبینم آجیتنم ہ،نم اآ سنم حتلنم کنم پنم منم جنم وقنم لنم گنم وہ
نم انیننم ترنم سنم بنم ہ،نم لنم  ہینم وقنم چہنم جنم ہنم طلینم ک�걔ںنم ننم ہنم  ہینم دس بنم لمودنم وقنم کنم صفنم اینم اورنم چٹنم س

حنم ہ،نم جنم کنم بننم ہچنم ہنم کنم ہنم بنم لنم وقنم ہ��.

نم اگ�ہچنم کنئیتنم انای طنم وقنم کنم انیننم پننم پنم اتنم سنم ہنم کنم تابینم بنم متینم کنم حنم تنم کنم ہنم لنم پنم بنم ل گنم ب
نم ت یبنم سنم پھچنم ہنم کنم ہر ینم اگنم ن�걔ںنم کنم کنم بنم گا ؟نم کنم اینم اینم کنئک تنم نگینم طرنم پنم اننم کنم مرنم ہنم جنم سنم رو ینم س
نم لنم ینم طرنم پنم مننم ہ،نم سنئنم کنم ا بنم تنم کنم عنم کنم م قبنم زنیگنم کنم لنم حلک تنم اتنم خک شنم نکنم ننم اورنم رہنم ق

کنم زنیگنم کنم آخنم کرنم خنم ہننم ہ،نم لنم  ہینم مک تنم اتنم سدہنم ن��.
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ب بنم ہ

مت زنیگ آہت خا

نم The)نم نمنم اینم تنم ننم انتیننم کنم منم پنم اینم پالم لنم حننم Romeنم ofنم Clubنم منم کنم آفنم روپ منم (1972
Limits نمto نمGrowthںنم ننم دع ینم کنم تنم اننم منم سنم اینم چ�걔نم نم کنم نپ منم سنم شعئنم ک،نم جنم ب ےنم ب ےنم حدثک تنم کنم ان

نم دہیئ�걔ںنم منم میننم تنم کنم ذخئنم کنم خمتنم کنم پنم وگیئنم بنم ت،نم ل گنم چنکنم ہگ،نم تنم کنم قنم ب ھنم گنم اورنم تانیئنم پ
ِینم زمنم ذخئنم کنم موپ منم ہننم کنم کیئنم آثرنم ن،90تنم اینم رواجنم بنم گ،نم ا بنم ہنم  نم نم کنم دہیئنم منم ہنم اورنم تنم کنم ز

نم ننم کنم طرنم پنم اینم برنم پنم اآ سنم طفنم سنم بنم ف ینم ہئگنم ہ،نم بقنم سنم سدہنم ح یبنم طقینم بنم ب ےتنم ہنم کنم اگنم مود
نم ذخئنم کنم منم طرنم پنم کنم ہیتنم ہیئنم ش حنم سنم اس لنم ننم کنم جئنم تنم وہنم لمودنم عےصنم تنم ننم چنم س،نم جنم ینم بینم تانیئ
نم کنم باننم آننم ہ،نم اآ سنم ط حنم کنم ننم زمنم کنم آبد ینم کنم بر ےنم منم بنم اذخنم کنم جکسنم ہنم کنم اآ سنم کنم بھت ینم بنم لمود

ش حنم پنم جر ینم ننم رہنم کس��.

نم کنم لوگ�걔ںنم کنم خ لنم ہنم کنم خنم ہیتنم ہیئنم تانیئنم اورنم کک ِتنم آبد ینم کنم باننم کنم ہت�걔ںنم ونِعنم انیننم ہنم کنم لنم  ٹمنم جئ
ِلسننم انیننم کنم موپ منم ہننم کنم بہنم موای طنم کننم کنم رضورک تنم ن،نم ککننم بنم پہ نم یگ،نم حلکننم میننم تنم کنم خمتنم اورنم 
نم تانیئنم کنم ذخئنم ہر ےنم اردنم گدنم موجدنم ہنم بکیطنم ہنم اننم قیوبنم کننم کنم خاہنم اورنم صتیحنم رکنم ہ�걔ں،نم سنم سنم قلب
نم ذکنم شنم تانیئنم ہنم جنم منم ہر ینم رضورک تنم سنم بنم زیدہنم تانیئنم موجدنم ہ،نم سنم سنم بانم منم آبد ینم کنم ب ؤنم کنم روکنم ہ
نم اآ سنم سنم پنم کنم  ہینم کپ منم کیئنم بنم بانم قنم ہر ےنم لنم انپ منم د ےنم د ے،نم اآ سنم منم کنم حنم واقنم منم ہ،نم اآ سنم کنم ل

نم سنئنم سنم زیدہنم سیجنم اورنم اقد ینم مرت�걔ںنم کنم بوئنم کرنم لننم کنم رضورک تنم ہ،نم تہنم اگنم ہنم میننم تنم کنم خنم ہننم س
ننم کنم انیننم آبد ینم منم اسپ منم لنم سنم اورنم اگنم محلیت

ن
نم پانم ہننم والنم مک تنم پنم قیوبنم پس،نم اگنم ہنم بنم کنم خنفکنم س
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نم اورنم ش یبنم تدپ منم کنم خاک تنم کنم مودنم کنم جکسنم تنم منم ینم ہنم کنم ونِعنم انیننم کنم مرنم موپ منم ہننم ن،نم کیئنم اینم قونِن
فک تنم ننم ہنم وجنم ہر ینم لسننم کنم طاتلنم پنم حنم لتنم ہ��.

نم جنم کنم پنم ایوبا بنم منم بننم ہانم ہنم کنم کنم ط حنم انیئنم لنم عےصنم منم کنئک تنم کنم بو ٹنم منم تیلینم آئنم یگ،نم اآ سنم تیلی
نم کنم عمنم ررک خنم تیبینم ہگ،نم لنم اننم کنم ذہمنم دارنم طنم عاپ منم کنم رفرنم بنم سنم ہ،نم انننم تابینم پننم منم س لنم سنم موجدنم ہ
نم (اآ سنم وقنم کنم طاتلنم کنم احنرنم “انن۔”نم کنم تفینم پنم ہ)نم اورنم تبینم منم چنم ہارنم س لنم س،نم کہنم ارضنم مدینم تنم ب
نم س لنم تنم قلبنم رہشئنم رہنم گنم بکیطنم آبد ینم منم ہجئ،نم  ہینم اتنم لنم عہصنم ہنم کنم انیننم تنم کنم احطنم سنم بنم برہ

نم ہ،نم اتنم لنم عےصنم کنم عنم طرنم پنم لمودنم کنم جکسنم ہ،نم لنم ہنم دینم چنم ہنم کنم فیتنم اورنم کنئیتنم تیلی�걔ںنم کنم زمیننم پن
نم پنم دینم جئنم تنم اینم بنم س لنم صفنم پنم جنم کنم مادفنم ہنم اورنم پنم ہکسنم ہنم کنم کہنم ارضنم جنم رہشئنم ہر ی

ک�걔ںنم منم بنم بنم سل�걔ںنم سنم موجدنم ہ�걔ں��.

ِمشچنم تنم سنم دینم سنم ہنم جنم کنم پآ سنم خیئنم تنم اورنم دوس ینم صنم وحتفنم کنم تیقنم ک نم ہنم ینم اپنم آننم والنم ن�걔ںنم کنم 
نم لنم بنم لنم عہصنم موجدنم ہ،نم سرجنم کنم گنم کنم خنم ہننم سنم پنم اننم اآ سنم کہنم ارضنم کنم چڑنم جننم کنم لنم منم لم
نم یگ،نم وہنم اینم کنم بنم دوسانم مسنم سرہنم تک شنم کنم سنم ہ،نم اینم برنم خءنم منم ننم جننم کنم بنم وہنم اپنم آبد ینم بنم باھنم س
نم ہ،نم کنم  ہینم جنننم کنم حنم تنم تنم بنم ہنم کنم ونِعنم انیننم کنم اسارنم کنم بںینم ص ینم منم کنم ئگنم کششنم رائ�걔ںنم ن

گا ؟��.

نم ب بنم دوپ منم منم بٹینم رسنم کنم ذکنم کنم گنم تنم کنم کنم اآ سنم ننم حنم حکک تنم کنم دوس ےنم قونننم کنم ن جئنم وعابقنم سنم جنم ل
نم والنم می یسنم کنم ننم منم سرجنم کنم آخنم کرنم خنم ہجننم کنم بثعنم انیننم ووجدنم کنم بنم سدنم ہننم کنم تنم انازنم سنم بننم ک
ِلسننم انیننم کنم اآ سنم گون ےنم ینم کہنم ارضنم کنم اناپ منم کنم نگینم ہننم ننم حک ِت نم ت،نم رسنم ننم واضنم طرنم پنم مآ سنم کنم کنم 
نم انیننم کنم سھتنم اینم بنم متینم بنم تنم وابنم کد ینم ہ،نم اآ سنم طِزنم فنم ننم بنم اآ سنم کنم مئنم  ہبنم درہتینم ہننم م
نم حنم لنم ہگ،نم فضنم کںینم کنم رسنم کنم پنم ہتنم کنم نپ ِمنم شنم کنم تہنم ہننم کنم بنم بنم بنم ہ لنم تذ یبنم وقک تنم سرجنم س

نم بنم زیدہنم تانیئنم کنم ٹلینم س لنم منم کنم کسنم ہنم تنم کنم اآ سنم کنم احسک تنم منم ہ ےتا ؟نم غبلنم ن،نم الصنم منم  ہینم ننم کنم ک
نم عےصنم کنم بنم بنم  ہینم ہنم کنم جنم ینم بینم کنئک تنم انننم کنم لنم قلبنم رہشئنم ننم رہنم یگ،نم ینم خ لنم کنم لوگ�걔ںنم کنم مآ س

کواتنم ہنم کنم انیننم زنیگنم بنم منم ہ��.
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ِلسننم انیننم کنم لنم اآ سنم سنم کنم مافنم اور ِمنم بنم کنم تینم شکنم کنم ئگنم ہنم کنم  نم ستںینم ب بنم کنم آخنم منم کنئک تنم کنم 
نم زیدہنم ملنم صرک ِتنم ح لنم کنم ترنم بنم ننم کنم جکس،نم تہنم ہنم قع یطنم ینم منم ہننم کنم رضورک تنم ن،نم بنم شنم الاون�걔ں
ِلسننم انیننم کنم لنم آسننم کپ منم ننم ہگ،نم لنم اہنم منم  ہینم ن نم اورنم پزیاون�걔ںنم کنم لنم فءنم پنم منم کنئک تنم منم زنہنم رہنم 
نم کنم ونِعنم انیننم اپنم موجدہنم شنم منم لفیننم ہنم بنم  ہینم ہنم کنم آینم ہر ےنم جشننم اپنم ووجدنم بقارنم رکنم سنم گنم ینم ن،نم اور

ہر ےنم جشن�걔ںنم کنم ہر ینم ط حنم کنم انننم ہننم کنم امنک تنم بنم کنم ہ��.

نم )نم حایتیتنم ارتءنم کنم ننم ہ،نم لنم آجنم ارتءنم کنم ذہمنم دارنم عالمنم ہر ینم اپSapiensنم Homoکہنم ارضنم پنم ونِعنم انیننم (
نم سگیم�걔ںنم کنم بثعنم ت ینم سنم ب لنم رہنم ہ،نم ہنم ف ینم ان بنم منم پنم سنم ہنم ماخنم کنم چنم ہ،نم م ہبنم جیتنم ی
نم وراثنم تیلی�걔ںنم کنم ٹلیجنم روزنم افو�걔ںنم تیقنم کنم رہنم ہ،نم جنم ہنم ہنم اآ سنم ق لبنم ہجںیئنم گنم کنم جنم کنم سنم پنم تیلی�걔ںنم ک
نم کنم م ہبنم خایصک ت،نم رو ےینم اورنم جیننم ہنم کنم انننم مِضنم ووجدنم منم لس،نم تنم مش ےنم کنم ووجدنم منم آننم ک
یٹننم سنمنم آئگنم ہ،نم ا یسنم سنم انازہنم کںینم کنم سنئنم اورنم ٹلیجنم ک یپک ٹ

ن تئک نم بنم صفنم چنم دہیئ�걔ںنم کنم انرنم انرنم  ہینم حایتیتنم 
نم ہارو�걔ںنم بنم لک�걔ںنم س لنم کنم کیم یبنم کنم ہیگ،نم چنم دہیئ�걔ںنم کنم کپ منم ننم انننم کنم کہنم ارضنم سنم ننم کنم فءنم منم منم وجیئنم ک
نم ق لبنم بنم دینم ہ،نم اینم ہارنم ینم اآ سنم سنم زیدہنم سل�걔ںنم منم ہر ےنم جشننم اآ سنم ق لبنم ہجںیئنم گنم کنم وہنم کہنم ارضنم سنم ننم ک
نم نپ ِمنم شنم بنم ک�걔ںنم منم موجدنم دوس ےنم سرو�걔ںنم پنم آبدی�걔ںنم بنم ل،نم لوگ�걔ںنم کنم بنم اوقک تنم  ہینم غنم فنم ہیتنم ہنم کنم اآ سنم ق
نم کنم کپ منم لمودنم وقنم کنم میضنم ہ،نم اینم ننم ہ،نم اآ سنم وننم آبدییتنم عنم منم اینم کنم بنم اآ سنم سنم اگنم دوس ےنم سر ے
نم پنم چننم لیئنم جئنم یگ،نم وننم آبدنم کرنم چنم ونر ینم س لنم کنم فلصنم پنم جکنم آبدنم ہننم کنم لنم زمنم سنم رواننم ہ�걔ںنم گنم اورنم اگنم وہ
نم روشنم کنم رفرنم سنم قر ےنم کنم پنم سنم کنم کسنم تنم اننم اآ سنم عنم منم ینم چنم س لنم لنم گ،نم  ہبنم فِضنم م لنم ہر ےنم جشن
نم روشنم کنم رفرنم کنم صفنم اینم فنم بنم حلصنم کننم منم کیم بنم ہج ےتنم ہ،نم وجنم کیئنم بنم ننم منم ال لنم م لنم ن،نم ت
نم اآ سنم سنم منم زیدہنم سنم زیدہنم چنم صی�걔ںنم لنم یگ،نم ننم آبدنم کر ینم منم ہننم منم کنم زیدہنم صی�걔ںنم لنم کسنم ہنم جنم دوران
نم الصنم آبدنم کرو�걔ںنم کنم اولدںینم کنم اگنم سر ےنم کنم تک شنم منم خدنم اپنم رہنم او لنم دسنم بنم کنم ایتر ینم کںینم یگ،نم اگنم کنم صی�걔ں
نم منم وہنم ننم سر ےنم بنم آبدنم ہجںیئنم گنم اورنم ی�걔ںنم  ہینم سنم چنم رہنم گ،نم ا یسنم طقینم سنم پلنم ننم کنم لوگ�걔ںنم ننم بنم الہ
نم کنم جائنم آبدنم کنم ت،نم ک�걔ںنم عرنم کننم منم روشنم کنم صفنم اینم سنم ہارنم بآ سنم لنم ہ،نم اآ سنم رفرنم کنم اینم فنم پنم ی
نم عہصنم دآ سنم منم س لنم کنم ہجتنم ہ،نم اگنم راہنم منم آننم والنم اینم سنم ہارنم سرو�걔ںنم پنم وننم آبدی�걔ںنم بیئنم جںیئنم اورنم اننم منم سنم رہ
نم اینم منم ہننم منم دونم صی�걔ںنم لنم تنم بنم ک�걔ںنم کنم وننم آبد ینم بننم منم صفنم تنم منم س لنم لنم ہ،نم تنم منم س ل
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نم کنم عہصنم فیتنم بنم عنم الرضنم کنم وقنم پننم پنم بنم قنم عہصنم ہ،نم سرجنم کنم ک�걔ںنم منم اپنم مارنم پنم اینم چنم م
نم کننم منم دونم سنم منم س لنم لنم ہ،نم کہنم ارضنم پنم زنیگنم کنم ووجدنم اآ سنم عےصنم سنم کنم ازنم کنم سہنم گہنم زیدہنم پاننم ہ،نم سرجنم ک
نم باھےپنم سنم زمنم کنم ابنم دونم تنم بنم س لنم تنم کیئنم خہنم لحنم ن،نم چہچننم تنم منم س لنم منم کیئنم قلبنم ذکنم تیلینم رون
نم ننم ہیگ،نم چہچننم کہنم ارضنم پنم زنیگنم کنم ووجدنم منم آننم کنم بنم اینم تنم مشہنم بنم منم جنم وقنم لنم اآ سنم کنم ب

تڑ ےنم سنم حنم منم انننم ک�걔ںنم کنم وننم آبد ینم بنم لنم گ��.

نم ہر ےنم  ہینم جشننم وننم آبدنم کرنم کنم ط حنم کنم ہ�걔ںنم گا ؟نم اگنم ہنم اپنم تنم کنم قنم وبنم ذرانم ڈھنم کدںینم تنم ہنم قآ سنم آرایئنم ک
نم سنم ہنم کنم اننم وننم آبدنم کرو�걔ںنم کنم مقنم اورنم منم ننم سر ےنم کنم حلک تنم کنم م قبنم  ہبنم آسیننم ڈھنم کنم ننم رظننم سنم خ یص
سایزرئنم مدنم د ےنم یگ،نم م لنم کنم لنم فضنم کںینم کنم سرہ یی پ

ن بج ٹ
ن
ٹپکنم ا یٹ پ
ن بج نم طرنم پنم ڈزیائنم کنم جئنم گنم جنم منم ظرہنم ہنم تارثنم ینم 

نننم ایینینم ( ئل
ئ
اا پٹس یئ نم )نم کنم گدنم اینم سرہنم دریتفنم ہتنم ہ،نم اگنم  ہینم سنم کنم صی�걔ںنم طلینم بنم ہ�걔ںنم تنم کEridaniنم Epsilonا

نم زیدہنم ب ےنم مئنم کنم سمنم ننم کننم پ ےنم گ،نم کنم ون حنم جنم خیئنم جزنم بئنم جنم سنم گنم جنم کنم مح لنم منم طرنم پنم خدنم م
نم ہگنم ینم کنم اآ سنم منم م ہبنم مح لنم کنم بقارنم رکنم کنم سرانم انپ منم موجدنم ہگ،نم  ہینم اآ سنم ق لبنم ہگنم کنم مفو�걔ںنم کنم کنم ننم اآ س
نم منم زنیگنم گارنم س،نم وننم آبدنم کرو�걔ںنم کنم منم کنم کنم بنم سنم پنم رواننم کنم جکسنم ہ،نم داننم م ینم کنم تضنم  ہینم ہگنم کنم جزنم م
نم مفنم کنم ازنم کنم ہ�걔ںنم اورنم سمننم منم برنم آورنم انیننم اڈن ےنم منم کنم کنم رکنم د ےینم جںیئ،نم م لنم پنم پنم کنم بنم اننم کنم بھت ی
ًانم دس بنم ہجئنم یگنم اورنم دوس ےنم بغلنم انون�걔ںنم کنم ب ینم تادنم کنم لنم عےصنم ت نم کوانم لنم جئ،نم ی�걔ںنم اینم تنم درکرنم آبد ینم فر

سنم منم رکنم سنم پانم ہننم والنم سیجنم اورنم ننم وحنم کنم مئنم سنم بنم واسنم ننم پ ےنم گ��.

ِمنم رظننم رکنم کنم مک تنم کنم جزئہنم لنم جئنم تنم پنم کنم لزپ منم ہنم کنم وہنم آبدنم کرنم انون�걔ںنم کنم سنم رظن نم بنم زیدہنم دس بنم وقنم کنم 
نم آںیئنم ینم وینم ذہنم کنم حلمنم ہ�걔ں،نم اگنم منم رضوریک تنم کنم م قبنم م قنم ایترنم کنم جکسنم تنم پنم رہنم ننم منم کنم لنم وجنم رہنم او ل

دسنم بنم جںیئنم اننم کنم جیننم س تخنم اورنم فک تنم مقنم م صنم حلک تنم کنم م قبنم وضنم کنم جئنم یگ��.

نم رضور ینم ننم کنم آبدنم کرنم -نم لنم کنم موہجنم اص حنم منم -نم جنارنم اجپ منم ہنم ہ�걔ں،نم انون�걔ںنم منم سننم چنم میئونم پوسنم ک
ااءنم پ نص نم تنم منم ہکچنم ہ،نم اآ سنم ٹلیجنم کنم منم ن جئنم منم سنم اینم ننم  ہینم بنم ہکسنم ہنم کنم نیمیتنم اورنم الاکننم اع
نم منم اجپ منم مِضنم ووجدنم منم آجںیئ،نم ہکسنم ہنم انیننم دمغنم منم ننم کننم کنم لنم اینم آلک تنم ووجدنم منم آجںیئنم ج
نم دمغنم منم ننم کنم کنم یدداتشنم کنم رضورک تنم کنم م قبنم وسنم د ینم جکسنم لنم اآ سنم کنم بکعنم بنم ہکسنم ہنم کنم ح یبنم ع
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نم کنم لنم نیمیتنم مدہنم سڈلنم سنم آلک تنم سنم زیدہنم بنم کرکدیگنم کنم حلمنم ثتبنم ہجئ،نم کٹنم کنم اجاءنم حایتیتنم طقینم س
نم )نم کپ مNetsنم Neural"اگن۔”نم منم ہجئنم گ،نم بنم امننم ہنم کنم کنم کم�걔ںنم کنم لنم ڈینم کٹنم کنم جنم عنم ج لنم (

نم کننم ل،نم انیننم ذہتننم نم کنم ننم اورنم اقد ینم رو ےینم کنم پنم منم آجنم بنم ڈینم کٹنم کنم جنم عنم ج لنم اس لنم ہنم رہ
نم ہ،نم اورنم عنم ج لنم کنم ننم س ےنم سنم تبیتنم دینم سنم بنم ہگنم کنم انیننم ذہنم کنم بنم چ ےٹنم ٹو�걔ںنم کنم پورک شنم س
نم حلصنم کنم لنم جںیئ،نم ننم ٹلیجنم ینم خردبنم سنم کنم پاوار ینم عنم کنم تیقنم کنم سھتنم سھتنم جنارنم اورنم غنم جنار،نم ف ی

اورنم ما یع،نم کٹنم اورنم دمغنم کنم ف قنم روزنم بوزنم غنم واضنم اورنم کنم ہتنم چنم جئنم گ��.

نم آجنم اینم پنم وگئ�걔ںنم سنئنم اد بنم کنم ماِننم عنم ہ،نم اننم کنم سنئنم ح قئنم بنم کنم کنم امنک تنم ہا ؟نم ککننم کنم چنم ک
نم تنم منم آجننم کنم لزمنم منم  ہینم ننم کنم عنم طرنم پنم بنم وینم ہنم ہجئ،نم تہنم ہنم ٹلیجنم کنم لحئنم عنم پنم بنم ا یس
نم اص لنم کنم اط قنم کںینم جنم کنم ف ینم عنم کنم تنم تنم صرک ِتنم ح لنم ب لنم جیتنم ہ،نم مسنم اورنم م ہبنم منم منم کنم صرک تنم منم وج
بپلنم لنم رہنم تنم صفنم طک تنم کنم وقاننم ہنم ٹلیج نم چنم ہکسنم ہنم ہجئنم یگ،نم اگنم انننم اورنم اآ سنم کنم جشننم مسنم د

نم )نم جنم میوب�걔ںنم کنم کیم یبنم منم صفنم مک تنم حئنم ہیگ،نم ہکسGenomeکنم تیقنم کنم حودنم منم کںینم گ،نم انیننم جپ منم (
نم ہنم اینم لسننم اآ سنم منم کیم یبنم حلصنم ننم کنم کس،نم لنم اگنم سنم ہارنم ینم اینم سنم منم ن�걔ںنم کنم اآ سنم کپ منم کنم منم لمنم تنم م

بکلنم ساھنم سدہنم ہ��.

نم اگنم ہنم اپنم بءنم اورنم ٹلیجنم کنم آخ ینم حو�걔ںنم تنم تیقنم پنم رجئنم پنم ہجںیئنم تنم کنئک تنم کنم دریتفنم پنم اآ سنم کنم ماک تنم ک
نم ہ�걔ںنم گا ؟نم کپ منم کنم ونیعنم کنم م قبنم ذ ینم عشرنم اشءنم بنم شوعنم ہجںیئنم تنم امنک تنم کنم ننم درواز ےنم کنم گ،نم اننم کرنو�걔ں
نم کنم منم نسزگرنم ج�걔ںنم پنم بنم اینم اینم کم�걔ںنم کنم لنم بنم جکسنم گنم جنم کنم آجنم ترنم بنم ننم کنم جکس،نم اگ�ہچنم اننم ک

تنم منم انیننم س تخنم کنم عنم شلمنم ہ�걔ںنم گنم لنم وہنم بح لنم انننم ننم ہ�걔ںنم گ��.

نم اآ سنم مکرہنم بلنم م قنم کنم انننم کنم جنم لنم لنم کنم خ لنم سنم بنم سنم لوگ�걔ںنم کنم جبیتنم دھنم لنم ہ،نم اگنم بءنم کنم تضنم ہنم ک
نم ونِعنم انیننم کنم جنم جیتنم طرنم پنم وضنم کنم گنم نیمیتنم کٹنم لنم لنم تنم ہنم غبلنم نپنم ہننم کنم راسنم اخرنم کںینم گ،نم اورنم اگ
نم ونِعنم انیننم کنم نپنم ہننم کنم امننم ہنم ییسنم سنم دوچرنم کتنم ہنم تنم پنم ہنم اآ سنم سا لنم پنم سیگنم سنم غرنم کننم ہگنم ک
نم انننم منم کنم ہنم جنم کنم ح تظنم ہر ینم تیجنم ہ،نم جیننم شنم وش تہنم تنم ینم ن،نم فضنم کںینم کنم ہر ےنم عنم منم آتنم ہ
نم کنم منم اینم منم س لنم بنم ہر ےنم جشننم اپنم پ ؤ�걔ںنم کنم انٹنم کنم چنم ہ�걔ںنم گنم تنم کنم ہنم واقنم پشیننم ہ�걔ںنم گا ؟نم اورنم ک

 makki.urducoder.com واپنم تنم ف�تس 95

www.iqbalkalmati.blogspot.com


نم ٹن�걔ںنم کنم چ ےٹنم اورنم سنم اورنم دمغنم کنم ننم ب ےنم ہجننم کنم امننم پنم بنم ا یسنم ط حنم کنم رِدنم عنم کنم اظرنم کںینم گا ؟نم پ
نم کنم صی�걔ںنم منم بنم تنم ہر ینم جیننم شنم وش تہنم منم کیفنم تیلی�걔ںنم آیتنم رہنم ہنم اورنم آجنم بنم اآ سنم حالنم سنم منم لسن

کنم انون�걔ںنم کنم منم بنم کیفنم ف قنم پینم جتنم ہ��.

نم اگنم اینم وقنم آجتنم ہنم کنم ہنم منم منم مم ظنم رکنم کنم لنم تیجنم ان بنم کننم پ ےنم تنم مانم موضنم ہنم ہنم انیننم رو ح
نم کنم بںیئنم گنم ینم انیننم ثتف،نم اقارنم اورنم اپنم ذہنم کنم وجنم کنم فران،نم سنئنم اورنم ف ینم کرنم�걔ںنم کنم صرک تنم منم اپنم اظر
نم پیتنم ہ،نم ینم ینم چںینم مم ظنم رکنم کنم ہنم اورنم تنم کنم منم ب،نم اگنم ہنم اپنم رو ِحنم انتیننم کنم اپنم جشن�걔ںنم تنم منم ک
س،نم چہنم اننم کنم جیننم وضنم قنم کنم ہنم ک�걔ںنم ننم ہ،نم تنم ہنم اہنم کنم حلمنم اشءنم کنم بءنم منم کیم بنم ہجںیئنم گ��.

نم اینم انننم ننم م قنم کنم پاوارنم کنم کنم امنک تنم ہنم وجنم کنئک تنم منم پنم کسا ؟نم اآ سنم پنم وجنم کنم بنم کنم جئنم گنم مووض�걔ںنم پنم م
نم ہگ،نم مالمک تنم سنم قنم رظننم  ہینم بنم ہکسنم ہنم کنم انننم منم اآ سنم ط حنم کنم ب ےنم مبنم کنم لنم رضور ینم ج ہبنم ہنم خ
نم ہجئ،نم ینم زمنم سنم ننم کنم کیئنم سہنم کششنم ہننم سنم پنم ہنم انننم کنم اقد ی،نم محلیتنم ینم کنم بنم حدثنم کنم شرنم ہ
نم کنم صنم ہنم سنم نپنم ہجئ،نم  ہینم بنم خرجنم ازنم امننم ننم کنم انننم کنم عوہنم بنم اورنم زیدہنم تیقنم یتفنم م قنم ہنم وجنم پنم س
نم ہنم کنئک تنم کنم مزو�걔ںنم سر ےنم پنم قضبنم ہکچنم ہ،نم لنم  ہینم کپ منم خاہنم ہر ےنم جشننم کںینم ینم کنم اورنم سر ےنم پنم موجدنم کیئ
نم اجنم م ق،نم برینم ٹلیجنم کنئک تنم منم پنم کنم خ لنم مرنم نکنم ہ،نم لنم ی�걔ںنم اینم اورنم نگینم سا لنم کنم وجا بنم دینم رضور ی
نم ہنم کنم  ہینم عنم دوڑنم کنئیتنم تڑنم پڑنم کنم سھتنم کنم ط حنم کنم متقبنم رکنم ہیگ،نم طیتنم انای طنم کنم وقنم اتنم طلینم ہنم ک
ِمنم رظننم منم منم اآ سنم پنم کنم قآ سنم کننم لنم حلصنم ہ،نم اینم مش ےنم کنم ٹلیجنم ک نم ٹلیجنم کنم موجدہنم صرک ِتنم ح لنم کنم 
نم انازہنم کننم کنم کسنم ہنم جنم کنم عنم اینم ٹلینم بآ سنم ہ،نم لنم ٹلیجنم خاہنم کنم بنم تیقنم یتفنم ہنم سنئنم کنم بد ینم وقان
نم سنم زادنم ننم ہکس،نم منم اگرظن ہینم اضیفنم در�تسنم ہنم تنم ٹلیجنم خاہنم کنم ہنم تیقنم کنم جئنم کنم مد ینم جنم کنم لنم روش
نم کنم رفرنم سنم زیدہنم ینم اآ سنم کنم بابنم رفرنم سنم سنم کننم منم ن،نم اورنم پنم اینم بد ینم قونننم  ہینم ہنم کنم کنم بنم ط حنم ک

نم سگمنم کنم لنم تانیئنم لزپ منم ہ،نم تانیئنم کنم اس لنم ہکسنم ہنم لنم اآ سنم کنم کنم صنم پنم ننم لینم جکسنم تنم پنم اینم اینم کنئک ت
منم ج�걔ںنم دس بنم تانیئنم روزنم بوزنم کنم ہنم رہنم ہنم منم کنم ٹلیجنم مش ےنم کنم کنم بنم گ��.

نم اگنم ہنم وسنم تنم تفینم کنم رونم سنم ذ ینم عشرنم م قنم کنم تنم کںینم اورنم پنم اآ سنم پنم بد ینم سنئنم وقاننم کنم اط قنم کںینم تنم ہ
نم تنم کنم سنم ہنم کنم آینم کنئیتنم زوا لنم اآ سنم کنم بءنم کنم راہنم منم کیئنم بد ینم رکو ٹنم بنم ہنم کنم نا ؟نم کنم ووجدنم کنم ذ ینم عشر
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نم ہننم کنم لنم لزپ منم ہنم کنم وہنم ممک تنم کنم پوسیسنم کنم کسنم ہنم ینم کنم اسنم ب لنم کس،نم بک تنم کسنم ینم اآ سنم پنم کنم اورنم رِدنم عنم ک
نم نم کننم کنم حودنم منم شلمنم ہ،نم اآ سProcessاظرنم کنم کس،نم سچنم اورنم مآ سنم کننم دوون�걔ںنم ممک تنم کنم عنم کر ینم ینم پوسیسنم 

عنم کنم تنم کنئک تنم منم کنم حنم تنم تیلینم کنم بداتشنم کنم کسنم ہا ؟

نم نم کنم امز ینم صنم  ہینم ہنم کنم جنم علمنم کرProcessingنم Informationتانیئنم خچنم کننم ممک تنم کنم عنم کر ینم ینم پوسنم 
نم ینم پوسنم اپنم مح لنم کنم درہجنم حارک تنم کنم قبینم تنینم رہنم کنم کپ منم کتنم ہنم تنم کنم ازنم کنم تانیئنم خچنم کنم رہنم ہتنم ہ،نم انیننم دمغ
نم اورنم زیدہنم تنم کٹنم بنم کنم کرکدیگنم پنم کپ منم ک ےتنم ہ،نم منم پر ےنم جنم کنم خرجنم ہننم والنم حارک تنم منم منم  ہبنم حنم دمغنم ک

نم ہتنم ہ،نم بنم سنم کٹو�걔ںنم کنم ٹانم کننم والنم خ یصنم نپ منم کنم رضورک تنم ہیتنم ہنم ورننم وہنم پنم جںیئ،نم انرم
نم پوسنم منم حارک تنم کنم یضعنم کنم جںینم خدنم اآ سنم عنم کنم منم منم ہ،نم اآ سنم عنم کنم جر ینم رہنم کنم لنم کنم ممک تنم ک

نم نم کنم دوInformationنم Inputٹننم لننم رضور ینم ہتنم ہ،نم منم جنم کنم اینم عنم منم مداخنم ممک تنم ینم اننم پنم انرمنم 
نم نم لنم لنم ہ،نم درالصنم اپBitنم کنم اینم بنم Informationنم Outputنم کنم جنم محلصنم ممک تنم ینم آ ؤ ٹنم پنم Bitبنم 

نم نم کنم ضعئنم کننم بنم ہ،نم موجدہنم چنم کنم کچنم دینم کنم عBitیدداتشنم کنم بننم کنم لنم کٹنم کنم لنم پنم دونم انرمنم بنم 
نم خدنم اپنم تفینم کنم رونم سنم پینم ننم جکسنم چہچننم اآ سنم منم نکریگنم کنم اضہفنم مہ ثنم ہ،نم چہچننم اننم بد ینم ووجہک تنم کنم بءنم پ
نم انرمنم پوسنم کنم عنم منم دس بنم تانیئنم منم کنم نگینم ہنم چہچننم  ہینم کنئک تنم کنم ما یعنم نکریگنم منم اضہفنم کنم مج

ہ��.

نم )نم ننم اینم اینم ذ ینم عشرنم م قنم کنم جزئہنم لنم ہنم وجنم حاریتنم مک تنم کنم طفنم ت ینم سDysonنم Freemanف ینم منم ڈایئنم سنم (
نم بتھنم کنئک تنم منم رہنم ہنم اورنم تانیئنم کنم اینم خ صنم ش حنم پنم خچنم کننم کنم پب ینم ننم اننم کنم سنچنم پنم بنم حودنم عئنم ک
نم ہیئنم ہ،نم پنم پب ینم تنم  ہینم ہنم کنم اننم کنم درہجنم حارک تنم لزًامنم گدنم وپنم سنم زیدہنم ننم ہننم چیہنم تکنم فلضنم حارک تنم اننم م
نم سنم برہنم ننم جئ،نم دوس ینم پب ینم  ہینم ہنم کنم طک تنم کنم وقاننم تانیئنم کنم برہنم کنم طفنم ب ؤنم کنم ش حنم کنم بنم مودنم ک
نم ہئنم ہ،نم اگنم اننم منم حاریتنم اخاجنم کنم ش حنم حاریتنم پاوارنم کنم ش حنم سنم کنم ہنم تنم وہنم زیدہنم دینم تنم کپ منم ننم کنم سنم گ،

نم اننم توض�걔ںنم کنم بءنم پنم اآ سنم م قنم کنم تانیئنم کنم خچنم اینم خ صنم ش حنم سنم زیدہنم ننم ہننم چیہ،نم اورنم پنم اینم نگینم تض
نم دس بنم تانیئنم کنم اینم منم ہنم ج�걔ںنم سنم تانیئنم سنم خرجنم ہیتنم تانیئنم کنم جنم لنم کنم لنم تانیئنم ماتنم بنم ہ،نم ڈایئنم سنم ن
ِمنم بنم منم تانیئنم کنم اینم ذخئنم موپ منم ہجںیئنم گنم اورنم آخنم کرنم ذ ینم عشرنم م قنم کنم تانیئنم کنم باننم ک نم ننم نلنم ہنم کنم 
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سمنم ہگ��.

نم ا بنم اآ سنم عشرنم کنم باھننم کنم دونم طقینم ہ،نم اینم تنم  ہینم کنم جنم طلینم عےصنم تنم منم ہنم زنہنم رہنم جئنم اورنم دوسانم  ہینم ک
)نم کنم ش حنم باھنم د ینم جئ��.Experienceسنچنم اورنم مآ سنم کننم (

نم ڈایئنم سنم اینم خہصنم م لنم موضنم قمئنم کتنم ہ،نم کنم ذ ینم عشرنم کنم وقنم گرننم کنم موضا یعنم ینم ذایتنم احآ سنم کنم احنرنم اآ س
نم امنم پنم ہنم کنم اآ سنم کنم ممک تنم کنم پوسنم کنم ش حنم کنم ہ،نم کنم کنم پوسنم جنم تنم ہیگنم اآ سنم کنم یفنم یننم وقنم فنم اور

نم )Forwardنم ��.Lنم Robertمسک تنم اتنم ہنم زیدہنم ہ�걔ںنم گنم اورنم اآ سنم پنم وقنم اتنم ہنم ت ینم سنم گر ےنم گ،نم راب ٹنم فرورڈنم (
ببنم انازنم منم بننم کنم ہ،نم کیننم کنم م قبEggنم Dragon'sننم اآ سنم موضنم کنم اپنم سنئنم فنم نو لنم  پجس نم نم منم ب ےنم دل

نم اینم ذ ینم عشرنم م قنم اینم ینٹاننم سر ےنم کنم سنم پنم آبدنم ہ،نم اورنم اپنم ووجدنم کنم بقارنم رکنم کنم لنم کیئنم کنم جنم ینیلکیئ
نم تالمک تنم اس لنم کیتنم ہ،نم چکننم ینیلکیئنم تالمک تنم کنم رفرنم کیئنم سنم ہارو�걔ںنم گنم تنم ہیتنم ہنم اآ سنم لنم وہنم ممک تنم کنم انیئ
نم ت ینم سنم پوسیسنم کیتنم ہ،نم انیننم پننم پنم اینم سنم اننم کنم کنم سل�걔ںنم کنم مو ینم ہ،نم جنم اننم کنم انون�걔ںنم سنم سمنم ہا
نم تنم وہنم تیقنم کنم ابایئنم ماحنم پنم تنم لنم ا یسنم ت ینم کنم بءنم پنم انیننم وقنم کنم م�걔ںنم منم ان�걔ںنم ننم تیقنم کنم اورنم انننم س

آگنم ننم گ��.

نم بقنم س،نم منم منم بءنم کنم اآ سنم طقینم کنم بنم اپنم اینم خمنم ہ،نم انرمنم جنم تنم ہیگنم تانیئنم کنم خچنم اتنم ہنم زیدہ
نننم خاہ یٹ س

ث یٹ نئ نم ہگ،نم اورنم اتنم ہنم ت ینم سنم تانیئنم کنم دس بنم ذخئنم کنم ہ ےتنم چنم جںیئنم گ،نم آپنم خ لنم کںینم گنم کنم ہر ےنم ج
نم کیئنم بنم شنم اخرنم کںینم تہنم اننم کنم مرنم ہ،نم لنم لزمنم ننم کنم اینم ہنم ہ،نم ڈایئنم سنم ننم ثتبنم کنم ہنم کنم اینم دریمین
نم راسنم بنم ہکسنم ہنم اورنم وہنم  ہینم کنم وج�걔ںنم وج�걔ںنم کنئک تنم میتنم جئنم انننم اپنم سگیم�걔ںنم سنم کتنم جئ،نم اآ سنم منم کنم لنم وہ
نم طلینم مک تنم تنم تمینم منم جننم کنم طقینم اخرنم کنم کسنم ہ،نم اورنم ننم کنم  ہینم وقنم رہنم برنم طلینم سنم طلینم تنم ہتنم چنم جئ،
نم خابیگنم کنم اآ سنم عےصنم منم گتشنم سگمنم کنم دورنم کنم خچنم شہنم حارک تنم خرجنم ہجئنم اورنم آننم والنم سگپ منم دورنم ک

نم لنم (بار ینم کنم دورنم کنم ل)نم جنم ہجئ،نم اآ سنم طقینم منم کنم شنم کنم مسیتنم وقنم گر ےنم ہئنم الصنم وقنم سنم ب
نم کنم ہگنم ککننم خابیگنم کنم دوراننم بتھنم چنم جئنم گ،نم لنم جنم کنم منم کنم آینم ہ�걔ںنم کنم ہنم درالصنم اینم طلینم عہصنم ہنم اور
نم ہنم آخنم کرنم حودنم کنم سمنم کننم ہنم ہگ،نم ینم کنم صنم ہ ےتنم ہئنم ذراعئنم اورنم لمودنم ہتنم ہانم وق،نم ڈایئنم سنم ننم اننم حودنم ک
نم اینم سدہنم سنم جزئہنم لنم کنم بینم کنم اگنم ما یعنم ذراعئنم مودنم بنم ہنم تنم ُکنم مسیتنم وقنم لمودنم ہکسنم ہ،نم اآ سنم ننم مرہج
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نم وج لنم پنم ابتینم حلصنم ک6x1030ذلینم حاننم نکنم شریک تنم د ینم ہ،نم وہنم بتنم ہنم کنم ہر ینم آجنم کنم آبد ینم جنم م قنم منم 
کسنم ہنم اورنم  ہینم تانیئنم سرجنم سنم صفنم آٹنم گنم منم خرجنم ہیتنم ہ��.

نم لنم حنم ابتینم انرمنم کنم لمودنم مارنم کنم پوسنم سنم کنم زیدہنم کنم میضنم ہ،نم اگنم کنم م قنم کنم دمیغنم حتل
Brain نمStatesنم نم مودنم ہنم تنم وہنم منم قنم کنم مودنم سیچنم ہنم سچنم کسنم ہ،نم چہچننم اگنم اینم م قنم ابتینم پنم بنم لنم تنم ای

نم ہنم ط حنم کنم مسک تنم درہایتنم چنم جئنم یگ،نم اآ سنم م قنم کنم ل،نم متینم کنم اعرنم س،نم ابتینم اورنم نفءنم منم کیئنم ف ق
نم ن،نم اآ سنم بنم گنم سنم ننم کنم اینم راسنم موجدنم ہ،نم  ہینم م قنم ینم اآ سنم ونعنم کنم اینم سنم ئشنم اپنم آبد ینم لمودنم طرنم پنم باھیت
نم چنم جئ،نم لنم اآ سنم منم بنم اینم منم کنم سمنم ہ،نم منم منم مد ےنم کنم تنم کنم رفرنم اتنم ہیگنم کنم دمغنم سز ینم کنم ل
نم م ہبنم مارنم منم مدہنم دس بنم ننم ہگ،نم ہکسنم ہنم کنم وہنم م قنم اپنم عشر ینم سگمنم کنم تسنم کنم لنم ینٹنینم کنم قیوبنم کن

منم کیم بنم ہجئنم وجنم اپنم تپ منم تنم بنم نیننم کنم بووجدنم رہنم جنم موجدنم ہ��.

نم ڈایئنم سنم سنم منم منم عشر ینم م قنم کنم بءنم پنم جنم قآ سنم آرایئنم ہیئنم ہنم اآ سنم منم اینم قِرنم مکنم  ہینم ہنم کنم دمغنم ک
نم کپ منم کننم کنم طقینم وقنم کنم سھتنم سھتنم ڈینم ہتنم چنم جئنم گ،نم کٹنم بنم مودنم حتل�걔ںنم کنم منم ہنم چہچننم اآ سنم کنم حلص

نم کٹنم کنم ہ،نم اآ سنم کنم سدہنم م لنم سیئنم رو لنم (Analogبنم مودنم ہگ،نم لنم کٹنم کنم اینم اورنم قنم بنم ہنم جنم ایل گنم 
Slide نمruleنم )نم ہ،نم سیئنم رو لنم پنم ح بنم ک بنم کنم لنم رو لنم کنم ماتنم ننم حتلنم د ینم جیتنم ہنم اورنم ملنم صرک ِتنم ح لنم م

رو لنم کنم لمودنم حتلنم د ینم جکسنم ہ��.

نم چہچننم ایل گنم کٹنم کنم ڈینم پنم اآ سنم اعرنم سنم بت ینم حلصنم ہنم کنم ڈینم کنم انرمنم ذخہنم کننم کنم صتیحنم مود
نم ہ،نم اگنم انرمنم کنم ایل گنم کٹنم کنم مودنم طرنم پ،نم منم مد ینم اشءنم کنم زاوی�걔ںنم وغہنم کنم ذری،نم ذخہنم کنم جئنم تنم اآ سنم ک
نم گشئنم لمودنم ہجیتنم ہ،نم چہچننم اگنم سنم م قنم ایل گنم کٹنم کنم طزنم پنم کپ منم کنم کسنم تنم ہکسنم ہنم کنم ننم صفنم وہنم لمود

طرنم پنم سچنم کسنم بنم سچ�걔ںنم کنم تعنم بنم لمودنم ہ��.

نم بقنم سنم ہر ےنم عنم منم ننم آینم کنم کنئک تنم ما یعنم طرنم پنم ایل گنم کٹنم سنم زیدہنم ندینم ہنم ینم ڈینم کٹنم س،
نم قر ینم طک تنم کنم رونم سنم کنئک تنم کنم قر ینم انازنم پنم منم ہننم چیہنم ینم کنم  ہینم اآ سنم کنم س تخنم منم شلمنم ہنم کنم بئنم م
نم تیلی�걔ںنم کنم اآ سنم کنم خایصک تنم غنم منم انازنم منم تلینم ہ�걔ںنم ینم کنم اینم اینم قنم سنم دوس ینم پنم چننم لںیئنم اور
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نم دریمننم خلنم چڑنم دںی،نم لنم  ہینم ابنم تنم خصلنم قآ سنم آرایئنم ہ،نم اورنم ہنم ابنم دمیغنم اورنم ذہنم سگیم�걔ںنم کنم بہنم تنم ک
ونیعنم کنم بنم حنم عنم ن،نم ہکسنم ہنم  ہینم تنم اپنم میہنم منم قر ینم ننم ہ��.

نم دمغنم کنم میہنم کنم بنم رہنم ہنم اسنم تانیئنم کنم کنئیتنم باننم کنم بح لنم سمنم کننم پ ےنم گ،نم ڈایئنم سنم کنم خ لنم ہنم کنم دمیغ
نم سگیم�걔ںنم کنم ننم مبننم اورنم لنم تنم اثنم کنئک تنم پنم کنم ازنم کنم ہتنم چنم جئنم گ،نم اینم مپ منم آئنم گنم جنم وہنم ہارہنم س لنم کنم لنم س
نم جینم کںینم گنم ینم صفنم ذخہنم شہنم ممک تنم کنم ذخہنم رکنم اورنم اآ سنم منم کنم ط حنم کنم اضہفنم ننم ک ے،نم لنم اآ سنم ط حنم ک

مسنم بوبنم سنم وہنم اینم لمودنم عےصنم تنم لمودنم حنم تبنم کنم کس��.

نم ہکسنم ہنم کنم صرک ِتنم ح لنم اتنم گنم ننم ہنم جنم ڈایئنم سنم کنم انازہنم ہ،نم ابنم تنم ہرانم موضنم رہنم ہنم کنم اپنم پ ؤنم اور
نم ٹ ےنم ہننم کنم دوراننم کنئک تنم کنم بنم صرک ِتنم ح لنم منم کیئنم تیلینم ننم ہیگ،نم لنم ہکسنم ہنم کنم  ہینم در�تسنم ننم ہ،
نم تذ بنم کنم ط حنم کنم عپ منم اسپ منم کنم جنم د ےنم کسنم ہ،نم منم منم س�걔ںنم منم پ ؤنم کنم ش حنم منم وجنم ف قنم بنم تڑانم ہنم وہ
ِینم اثنم اینم دوس ےنم منم ممغنم ب نم ِمنم بنم منم ب ھنم جئ،نم کنئیتنم وسنم پی ینم منم دورنم ہ ےتنم بنم ہ لنم تذ بنم کنم ز
نم ہسنم ہ،نم اآ سنم صرک ِتنم ح لنم منم اینم عنم مےلبنم کنم مح لنم پانم ہجئنم گ،نم یدنم رہنم کنم کیئنم بنم ہ لنم جنم چٹنم ہتنم ہ،
نم اتنم ہنم زیدہنم گپ منم ہتنم ہ،نم دونم بنم ہل�걔ںنم کنم منم سنم بنم والنم ننم بنم ہ لنم ما یعنم طرنم پنم زیدہنم ٹانم ہگنم اورنم ش حنم تنم ک
ِمنم بنم کنم حالنم سنم اہنم سا لنم  ہینم ہنم کنم آینم بنم ہ لنم اپنم ادغپ منم کنم ش حنم کنم کنئک تنم کنم پ ؤنم کنم رفر نم ہجئنم یگ،نم 
نم کنم سھتنم ہنم قپ منم رکنم پںیئنم گ،نم اگنم اینم ہجتنم ہنم تنم اآ سنم م قنم کنم پآ سنم بنم ہ لنم سنم ہنکنم اثنم کنم تنم ننم شع�걔ںنم ک
نم شنم منم تانیئنم کنم ذرینم ہنم موجدنم رہنم گ،نم لنم اینم بنم امننم ہنم کنم بنم ہل�걔ںنم کنم ادغپ منم کنم ش حنم تنم ہجئنم اور

مکرہنم بلنم تانیئنم منم ننم آکس��.

نم ڈایئنم سنم کنم ت ےینم کنم بدنم اآ سنم موضنم پنم ہنم کنم سنچنم کنم عنم منم تانیئنم خچنم ہیتنم ہ،نم انیننم دمغنم کنم لنم  ہینم سنم ہ
نم اورنم تنم ح لنم جنم بنم انرمنم ذخہنم ینم پوسیسنم کننم کنم عنم مپ منم ہنم اننم سنم منم کیئنم ننم کیئنم حنم حکیتنم قنم دینم پیت

نم )نم اورنم رالBennettنم ��.Hنم Charlesنم کنم کٹنم سنئاون�걔ںنم چرH سلنم بنم (IBMہ،نم لنم  ہینم آخنم ننم ہ،نم آیئنم  یبنم امینم 
نم )نم ننم مرہہنم کنم ہنم کنم اصلنم طرنم پنم رجنم پینم ینم پینم جسنم والنم ح یبنم عنم منم ہ،نم رہنم چLandauerنم Rolfلڈنورنم (

نم کنم ابنم  ہینم موضنم کنم سنم پنم ہ،نم لنم اصلنم طرنم پنم بنم تانیئنم خچنم کنم ح یبنم عنم منم ہ،نم منم ہنم اینم نپ منم وض
نم ہجئنم وجنم تانیئنم خچنم کنم بنم لمودنم مسیتنم تیوب�걔ںنم سنم گرنم کس،نم ابنم واضنم ننم ہکسنم کنم آینم  ہینم نپ منم انرمنم ذخہ

 makki.urducoder.com واپنم تنم ف�تس 100

www.iqbalkalmati.blogspot.com


نم اورنم پوسیسنم بنم کنم کسنم گنم ینم ن،نم لنم اینم کیئنم م قنم وجنم تانیئنم خچنم ننم ک ےنم اپنم اردنم گدنم کنم دننم کنم ادراکنم ننم کنم کس
یگ��.

نم اینم ص ینم سنم زیدہنم عےصنم سنم میتنم کنئک تنم کنم ترنم ننم سنئاون�걔ںنم کنم ذہنم پنم قنم کنم ہانم ہ،نم  ہینم موضنم سنئ
نم ثتفنم کنم حنم بنم چنم ہنم کنم ہنم انای طنم پینم کنئک تنم منم رہنم رہنم ہ،نم کنم تپ منم طنم نپ منم بآلخنم انای طنم کنم طفنم سنم ک ےت
نم ہا ؟نم کنم حایتک تنم منم بنم اینم ہنم ہا ؟نم کنم سنم شوعنم ہننم والنم سنم حک تنم آجنم معنم اورنم م قنم شنم منم زمنم پنم جر ی
نم رظننم آتنم ہ،نم حایتیتنم ارتءنم کنم بعلپ منم حایتیتنم تیقنم سنم تنم کنم جتنم ہنم اورنم  ہینم تینم منم حنم کنم طرنم پنم میننم جیتنم ہ،
نم لنم اآ سنم تیقنم کنم سنم منم وہنم کننم  یسنم چنم ہنم وجنم الصنم منم ب ھنم رہنم ہ،نم ج�걔ںنم تنم ہنم جتننم ہنم کنئک تنم کنم اباءنم ب
نم شنم ئشنم کنم صرک تنم ہیئ،نم وقنم کنم سھتنم طنم نم�걔ںنم منم تعنم آی،نم چہچننم کنئک تنم کنم ترینم درالصنم بتھنم ہیئنم پیگنم ک

نم نم رظننم آتنم ہ،نم ککننم اباءنم منم بینم گنم تنم کنم کنئک تنم تانیئنم کنم بتھنم ہیئنم عپ مParadoxترینم ہ،نم برہنم  ہینم اینم قنم 
دس یبنم ینم نکریگنم کنم ہت�걔ںنم مک تنم کنم طفنم جنم رہنم ہ��.

نم نم نکریگنم سنم منم ہ،نم نکریگComplexityنم Organizedلنم درالصنم اینم کیئنم قنم موجدنم ن،نم ککننم منم پیگنم 
نم اصنم انرمنم کنم ننم ہ،نم آپنم جنم زیدہنم انرمنم پوسیسنم ک ےتنم ہنم ینم کنم تبیتنم باھ ےتنم ہنم اتنم ہنم قنم نکریگنم ک
نم صرک تنم ادانم ک ےتنم ہ،نم اینم جنم پنم تبیتنم کنم دوس ینم جنم پنم بنم تیتنم باھنم رہنم ہیتنم ہ،نم ینم حنم حکک تنم کنم دوسانم قونن

ہنم ینم کنم نکریگنم ہنم فحتنم رہنم ہ��.

نم نم منم تزینم کنم تنم کنم کنئک تنم منم حنم حکک تنم کنم دوس ےنم قونننم کنم پنم  ہبBlueprintنم Cosmicنم Theمنم ننم اپنم ک بنم 
نم پنم "بتھنم ہیئنم پیگنم کنم قونن۔”نم بنم کرفمنم ہ،نم دوون�걔ںنم منم کیئنم عپ منم متقبنم ن،نم جنم بنم منم پیگنم بتھنم ہنم وہ�걔ں
نم نکریگنم منم بنم اضہفنم ہتنم ہ،نم حنم کنم ارتیئنم عنم منم بنم بنم  یسنم تہنم کنم بنم اینم ننم اورنم پہنم نپ منم ووجدنم منم آتنم ہ،
نم بفنم کنم اینم گلنم بنم اآ سنم سنم منم ن،نم اآ سنم منم بنم حارک تنم خرجنم ہیتنم ہنم وجنم کنئک تنم کنم نکریگنم باھیتنم ہ،نم لنم  ہی

مو ینم سدانم ننم ککننم تنم ینم نکریگنم کنم مآ سنم ن��.

نم کنم اورنم منم بنم ا یسنم ننم پنم پنم ہنم اورنم پیگنم کنم بنم "دوسانم قونن۔”نم تنم دینم کنم کششنم کنم جرہنم ہ،نم  ہینم قونن
حنم حکک تنم کنم دوس ےنم قونننم سنم متقبنم رکنم کنم بووجدنم کنئیتنم تیلینم کنم اورنم ط حنم بننم کتنم ہ��.
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نم کنئیتنم خمتنم کنم ت رظنم منم بتھنم ہیئنم پیگنم کنم قونننم اہنم کنم حلمنم ہ،نم اگنم منم پیگنم نکریگنم کنم النم ننم تنم پنم کنئک ت
نم منم منم نکریگنم کنم مودنم ذخ ےنم سنم پیگنم پنم کیئنم آخ ینم حنم منم ننم ہیت،نم پیگنم باھننم کنم لنم وجنم قنم نکریگ
نم منم اضےفنم کنم صرک تنم منم دینم ہیگنم وہنم انرمنم پوسنم ینم سنچنم سنم منم ہیگ،نم اگنم  ہینم در�تسنم ہنم تنم پنم ہر ے

نم جشننم تانیئنم کنم موپ منم ہ ےتنم ذخو�걔ںنم پنم احنرنم کنم بنم زیدہنم سنم زیدہنم منم پہنم حتلنم حلصنم کنم سنم گ،نم اگ�ہچنم وج
انرمنم وہنم پوسیسنم کنم سنم گنم مارنم منم مودنم ہیگنم لنم ذہنم اورنم جیننم سگیم�걔ںنم کنم تعنم پنم کیئنم حنم ننم ہیگ��.

نم  ہینم مکرہنم بلنم تپ منم بنم اآ سنم موضنم پنم منم ہنم کنم کنئک تنم ہنم پنم چنم جئنم یگ،نم لنم کنئک تنم کنم مرنم کنم بنم  یس
نم مک تنم منم سنم  ہینم صفنم اینم امننم ہ،نم لنم اگنم پ ؤنم کنم ش حنم کنم ہ ےتنم ہ ےتنم صنم ہجیتنم ہنم تنم کنئک تنم سننم شوع

نم کنم سمنم ہگ،نم پنم بءنم کنم کنم صرک تنم ہیگا ؟Crunchنم Bigہجئنم یگنم اورنم ہنم بنم کننم 
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ب بنم ن

مت زنیگ تت خا

نم اگنم "دامئ۔”نم موجدنم ننم تنم انننم ینم کنم دوس ےنم سر ےنم پنم آبدنم م قنم کنم بنم ہنم م ینم دکئنم "دواپ م۔”نم حلصنم ننم ہگ،
نم اگنم کنئک تنم اینم مودنم عےصنم تنم موجدنم ہنم تنم اسنم بآلخنم "آخک ت۔”نم کنم سمنم کننم ہگ،نم منم ننم چنم ب بنم منم وضتحنم ک
نم تنم کنم کنئک تنم کنم مرنم کنم ط حنم اآ سنم کنم ُکنم وزننم پنم منم ہ،نم اگنم کنئک تنم کنم وزننم اینم خ صنم مرہنم وزننم سنم زیدہنم ہنم ت
نم اسنم بآلخنم سنم کنم مرنم ہننم ہ،نم برک ِتنم دینم  ہینم برہنم کنم جبننم پنم رہنم یگ،نم اآ سنم خ صنم وزننم کنم فلصنم کنم کنم جتنم ہ،
ِمنم بنم منم کنئک تنم سننم شوعنم ہجیتنم ہنم تنم اینم ذ ینم عشرنم م قنم کنم مےدہہنم پنم ب بنم کنم بننم سنم منم ہگ��. اگنم 

نم کنئیتنم سا ؤنم کنم اولنم ماحنم کنم زیدہنم دھنم آمنم ننم ہ�걔ںنم گ،نم جنم ط حنم اوپنم پنم گنم گنم بنم تنینم مپ منم پنم رکنم ہ
نم اورنم واپنم کنم آغزنم کتنم ہ،نم کنئک تنم بنم انروننم کنم طفنم گننم کنم آغزنم ب ینم آہنم سنم ک ےنم یگ،نم فضنم کںینم کنم  ہینم لنم س
نم منم س لنم بنم آتنم ہ،نم ابنم بنم سنم سر ےنم جنم رہنم ہ�걔ںنم گنم اورنم ہر ےنم پنم رونم اپنم دورب�걔ںنم سنم ک ؤ�걔ںنم کنم حتک
نم دینم سنم گ،نم وہنم دینم گنم کنم پنم اننم کنم ہنم کنم رفرنم سنم ہیتنم ئگنم اورنم پنم ان�걔ںنم ننم اینم دوس ےنم کنم طفنم گن
ِنینم فک ت نم شوعنم کدی،نم وجنم کںیئنم آجنم ہنم دینم ہنم کیئنم چرنم گنم زیدہنم دورنم ہ�걔ںنم یگ،نم کنئک تنم کنم منم پ ؤنم کنم بثعنم مرہ
ِحنم نہنم ننم زیدہنم ک ؤ�걔ںنم کنم احطنم ک ےنم یگ،نم کنئک تنم عرنم کن نم ہر ینم ننم دآ سنم گنم زیدہنم دورنم تنم دینم سنم گنم اورنم اننم کنم 
ِرہنم فک تنم کنم لنم عےصنم ت نم منم روشنم کنم کنم بنم س لنم لنم ج ےتنم ہ،نم اآ سنم کنم منم  ہینم ہانم کنم اینم سنم بنم س لنم بنم کنم م
نم سا ؤنم کنم عنم ننم ہکسنم گ،نم وہنم دینم گنم وجنم کںیئنم ننم قبینم ہنم اننم منم زیدہنم تنم پنم ہنم کنم بئنم اننم کنم طفنم ب ھ

نم نم موجدنم ہیگ،نم دس�걔ںنم بShiftنم Redرہنم ہ،نم لنم دورنم دورنم کنم ک ؤ�걔ںنم سنم آننم والنم روشنم منم تنم بنم سرک خنم ت لنم 
نم س لنم کنم بنم انرنم کنم طفنم سا ؤنم بقعہنم ظرہنم ہگ،نم وجنم تیلینم زیدہنم آسیننم سنم ش تخنم نم ہکسنم یگنم وہنم پنم م ینم شع�걔ںنم ک
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نم درہجنم حارک تنم منم ہننم والنم ملنم  یسنم تیلینم ہیگ،نم آپنم کنم یدنم ہگنم کنم  ہینم پنم م ینم شںیعنم بنم بنم کنم وقنم خرج
نم ہیئنم تنم اورنم اآ سنم وقنم اننم کنم درہجنم حارک تنم منم صنم سنم تنم درجنم بنم ہ،نم کنئک تنم پنم سنم اننم کنم درہجنم حارک تنم ک
نم ہتنم ہ،نم سنم بنم س لنم کنم بنم  ہینم درہجنم حارک تنم اینم ڈگ ینم ہچنم ہگ،نم سا ؤنم کنم دوراننم جنم کنئک تنم کنم کتفنم آجنم  لک
نم جنم ہجئنم تنم درہجنم حارک تنم دوبرہنم منم صنم سنم تنم درہجنم بنم ہنم جئنم گ،نم اآ سنم منم پنم اینم سنم منم س لنم لنم گ،

نم ہ��.Symmetricکنئک تنم کنم عوجنم اورنم زوا لنم وقنم کنم اعرنم سنم منم 

نم کنئک تنم رات�걔ںنم راک تنم مرنم ننم ہجئنم یگ،نم سا ؤنم شوعنم ہننم کنم بنم بنم کنم بنم س لنم تنم ہر ےنم پنم رونم مسنم اناز
نم منم زنیگنم گارںینم گ،نم لنم اگنم سا ؤنم کنم  ہینم عنم شوعنم ہننم منم اینم ٹلینم س لنم لنم جںیئنم تنم صرک ِتنم ح لنم اتنم خگشار
ِعنم پ ؤنم کنم ننم عوجنم سنم پنم ہنم کنئک تنم کنم سر ےنم جنم کنم بنم چنم ہ�걔ںنم گنم اورنم بنم جننم والنم بنشو�걔ں نم ننم ہیگ،نم 

کنم اینم ہنم کنم م�걔ںنم کنم سمنم ہگنم وجنم لنم انءنم طرنم پنم پنم کنئک تنم منم درپنم ہسنم ت��.

نم سا ؤنم آجنم سنم جنم س لنم بنم شوعنم ہگنم اتنم مدینم س لنم گرننم کنم بنم کنئک تنم کنم منم پنم موجدہنم حنم کنم بابنم ہجئنم گ،
نم لنم اآ سنم کنم ننم منم ہگ،نم اگنم  ہینم سا ؤنم سنم بنم س لنم بنم شوعنم ہنم تنم موجدہنم حنم تنم آ ےتنم آ ےتنم بنم ہ لنم بنم زیدہنم ہ

چنم ہ�걔ںنم گنم اورنم سر ےنم بنم ک،نم قلبنم رہشئنم سر ےنم آ ےٹنم منم ننم کنم بابنم ہ�걔ںنم گ��.

نم جنم کنئک تنم واپنم اپنم موجدہنم حنم پنم پنم یگنم تنم اآ سنم کنم رفرنم کیفنم ب ھنم کچنم ہیگ،نم اآ سنم وقنم سڑھنم تنم بنم س لنم منم اآ سنم ک
نم حنم آداھنم ہنم رہنم ہگنم اورنم  ہینم ش حنم سا ؤنم بتھنم جنم رہنم ہیگ،نم اآ سنم لنم کنم دآ سنم بنم س لنم کنم بنم الصنم منم کنم آغزنم ہگنم ج

نم نم ہگنم تنم زمنم ج300kپنم م ینم شع�걔ںنم کنم درہجنم حارک تنم سہنم صرک ِتنم ح لنم اخرنم کنم جئنم گ،نم جنم درہجنم حارک تنم 
اآگنم اورنم پنم سر سایزرنم پنم  یی پ

ئ ثس یٹ نم سرو�걔ںنم کنم لنم حارک تنم کنم خفنم دفعنم کننم منم ہجئنم گ،نم پنم بفیننم چیٹ�걔ںنم اورنم گل
براک تنم بنم لنم گ��.

نم چیلنم منم س لنم بنم پنم م ینم شع�걔ںنم کنم درہجنم حارک تنم زمنم کنم اوسنم درہجنم حارک تنم کنم بابنم ہجئنم گ،نم زمنم ج
نم نم بنم کنم بثعنم زمنم اآ سنم سنم بنم پنم اآ سنم حتلنم کGiantنم Redسر ےنم قلبنم رہشئنم ننم رہنم گ،نم سرجنم کنم سرک خنم دینم 

نم پنم کچنم ہیگ،نم ی�걔ںنم کنم بس�걔ںنم کنم کیئنم دوسانم قلبنم رہشئنم سرہنم بنم دس بنم ننم ہگ،نم کنئک تنم حاریتنم شع�걔ںنم سنم ب ی
ِرہنم فک تنم ننم کیئنم اینم نپ منم وضنم کنم لنم کنم وہ300kہیگ،نم خءنم کنم درہجنم حارک تنم  نم نم ہچنم ہگنم اورنم مدینم ب ھنم رہنم ہگ،نم اگنم کنم م
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نم خدنم پنم سنم بنم گنم تنم دینم گنم کنم کنئک تنم کنم سننم کنم رفرنم بنم زیدہنم ہئگنم ہ،نم اآ سنم کنم حنم رہنم چنم منم س لنم کنم بنم آداھ
نم ہنم رہنم ہگ،نم وجنم کںیئنم تنم تنم بنم ہ�걔ںنم یگنم نقلبنم ش تخنم ہکچنم ہ�걔ںنم یگنم ککننم وہنم بہنم ممغنم ہننم شوعنم ہجںیئنم یگ،نم تہ
نم سرو�걔ںنم کنم تدپ منم اآ سنم وقنم بنم نی بنم واقنم ہگنم ککننم ا بنم بنم خءنم کنم وسنم اتنم تنم ننم ہیئنم ہ�걔ںنم یگ،نم وج�걔ںنم وج�걔ں

ًانم بنم والنم حتلنم کنم زیدہنم م لثنم ہیتنم چ نم کنئک تنم اپنم آخ ینم ملحنم کنم طفنم بتھنم جئنم یگنم اآ سنم کنم حتلنم بنم بنم کنم فر
ِرہنم فک تنم مرٹنم ا سینم ننم مپ منم ہیتنم کنئک تنم کنم موضعنم پنم خ یصنم مہعلنم کنم ہ،نم طک تنم کنم عم نم جئنم یگ،نم اینم م
نم اصل�걔ںنم کنم اط قنم سنم اآ سنم ننم کنئیتنم اناپ منم کنم آخ ینم ماحنم کنم تینم شکنم کنم ہ،نم پنم م ینم کنئیتنم شںیعنم اتنم گپ م
نم ہجںیئنم یگنم کنم راک تنم کنم بنم آسننم پنم سرک خنم رننم کنم رظننم آئنم گ،نم کنئک تنم اینم بنم کنم شنم اخرنم کنم جئنم یگ،نم اگنم کنم ب
نم زنیگنم کنم کیئنم صرک تنم چنم ہیئنم ہیگنم تنم وہنم خنم ہجئنم یگ،نم سرو�걔ںنم سنم اننم کنم کہنم ہایئنم اڑنم جںیئنم گ،نم آسون�걔ںنم کنم سرک خ
نم رننم برینم پنم اورنم پنم سنم ہجئنم یگ،نم کنئک تنم کنم نیتنم حاریتنم شںیعنم اتنم گپ منم ہ�걔ںنم یگنم کنم خدنم سرو�걔ںنم کنم ووجدنم ک
نم خہنم لحنم ہجئنم گ،نم اننم کنم انرنم حارک تنم کنم پاشئنم کنم عنم جر ینم ہنم وجنم کنم برہنم خرجنم ننم ہکسنم اآ سنم لنم وہنم پ

جںیئنم گ،نم فءنم گپ منم گنم پزمنم سنم ب ینم ہیگنم وجنم رہنم لنم مدینم گپ منم ہیتنم جئنم یگ��.

نم جنم جنم تیلینم کنم رفرنم بتھنم جئنم یگنم حلک تنم کنم شک تنم منم بنم اضہفنم ہتنم جئنم گ،نم کنئک تنم منم قلبنم مآ سنم تیلی�걔ں
نم پنم لک�걔ںنم پنم ہارو�걔ںنم اورنم پنم سو�걔ںنم سل�걔ںنم منم ہننم لنم یگ،نم درہجنم حارک تنم پنم منم اورنم پنم بنم درجنم تنم چ
نم جئنم گ،نم آجنم کنم فئنم بنم منم بانم ہانم مدہنم سنم کنم چ ےٹنم حنم کنم ٹو�걔ںنم منم بنم جئنم گ،نم ک ؤ�걔ںنم کنم مدہنم سنم کنم چ

ونر ینم س لنم کنم ع ےقنم منم سنم جئنم گ،نم آخ ینم تنم منم آچنم ہ��.

ٹسنم بنم وٹ ٹنم چنم ہ�걔ںنم گ،نم مدہنم بد ینم ذرو�걔ںنم کنم اینم آم ےنم ک
ئ یپ نم درہجنم حارک تنم برینم اتنم ب ھنم چنم ہگنم کنم اینم ینکل

نم صرک تنم اخرنم کنم گنم ہ،نم بنم بنم اورنم سرو�걔ںنم ننم وجنم بر ینم عصنم تنم د ےینم تنم وہنم پنم خنم ہچنم ہ،نم اتنم طلی
نم عےصنم منم بنم والنم عصنم اآ سنم سنم بنم کنم وقنم منم خنم ہگنم جنم وقنم آپنم کنم  ہینم صنم پنھنم منم لنم ہ،نم ٹلینم ٹلی
ٹسنم دوبرہنم کنم ننم جنم سنم کنم لنم وٹ ٹنم گنم ہ،نم سائنم بنم ہ لنم کنم بیقنم رہنم ووجد

ئ یپ نم سل�걔ںنم تنم منم رہنم والنم اینم ینکل
موپ منم ہگنم ہ،نم کنئک تنم اینم شنارنم لنم منم سدیگنم منم ب لنم کچنم ہ��.

نم کنئک تنم کنم اناپ منم وج�걔ںنم وج�걔ںنم تنم ہتنم جنم رہنم ہنم درہجنم حارک تنم بنم رہنم دپ منم بتھنم ہیئنم ش حنم سنم نمپ منم بی�걔ںنم کنم چتنم جنم رہ
نم نم کنم اینم م ہبنم بیقنم ہ،Quarksہ،نم مدہنم اتنم بنم چنم ہنم کنم پوٹننم اورنم ینٹاننم بنم بیقنم ننم ب،نم ا بنم صفنم کارک�걔ںنم 
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اناپ منم ابنم جر ینم ہ��.

نم کنئیتنم تہنم منم صفنم چنم مکئونم سنم بیقنم ہ،نم انپ منم منم ہچنم ہ،نم بنم ہل�걔ںنم ننم بہنم ممغنم ہننم شوعنم کدینم ہ،نم ان
نم کنم مزکو�걔ںنم کنم حتلنم بیقنم کنئک تنم سنم قر ےنم منم ہ،نم  ہینم ا بنم منم زمننم ومننم کنم خنم ہنم وجنم کنم پنم انپ منم کنم پ

گنم تنم اورنم ا بنم  ہینم بیقنم کنئک تنم کنم سھتنم شلمنم ہنم رہنم ہ��.

نم آخ ینم لک تنم منم تذ بنم ہنم واحنم غبلنم وقک تنم ہنم وجنم ب ینم بنم رحنم سنم مدہنم اورنم خءنم کنم پنم رہنم ہ،نم زمننم ومننم کنم ضنم رہ
نم لنم بتھنم جنم رہنم ہ،نم مننم کنم ب ےنم ب ےنم خنم چ ےٹنم چ ےٹنم عوق�걔ںنم منم تلینم ہنم رہنم ہ،نم موہجنم رظن ےینم کنم م قب
نم مد ےنم کنم انرنم کنم طفنم گاننم والنم  ہینم دھکنم لنم انءنم طرنم پنم اطقنم ورنم ہنم جنم ننم مدہنم کنم موپ منم کدینم ہنم اورنم خدنم زمن

ومننم کنم بنم بنم کنم اکیئنم منم ب لنم دینم ہ��.

نم نم صفنم مد ےنم کنم اخپ منم ننم ہنم بنم  ہینم رہنم چنم کنم خمتنم ہ،نم  ہینم وقنم کنم بنم خمتنم ہ،نم  ہیCrunchنم Big ہینم عنم چماہنم 
نم پھچنم کنم اآ سنم کنم بنم کنم ہگنم اتنم ہنم بنم منم ہنم جنم کنم بنم بنم سنم پنم کنم ت،نم کنم بنم "ہن۔”نم کنم لنم ا بنم کیئ
نم "آگ۔”نم ننم ہ،نم حنم کنم جدنم کنم لنم بنم زمننم ننم اورنم خءنم کنم لنم بنم مننم ن،نم وجنم کنئک تنم عپ منم سنم بنم بنم ک

ننم منم ووجدنم منم آیئنم تنم اآ سنم بنم کننم کنم ننم منم دوبرہنم موپ منم ہئگ��.

نم کنم ہنم اینم امنک تنم سنم می یسنم کنم شرنم ہننم چیہا ؟نم بنم تنم کنم ہا ؟نم اینم کنئک تنم وجنم تہنم ہنم رہنم ہنم ینم اینم وجنم اینم دھکنم س
نم انرنم کنم طفنم گ ےنم اورنم موپ منم ہجئا ؟نم اورنم پنم اینم اینم کنئک تنم منم ابتینم کنم کنم امنک تنم ہنم جنم منم بآلخنم وقنم ک

ہنم خنم ہجننم ہ��.

نم بنم کننم کنم طفنم بتھنم ہیئنم کنئک تنم منم زنیگنم کنم امنک تنم پنم ہیئنم کنئک تنم سنم بنم میآ سنم نکنم ہ،نم ی�걔ںنم منم تانیئ
نم کنم کنم کنم ننم زیدیتنم کنم ہ،نم تہنم اآ سنم آخ ینم تہنم کنم لنم ایترنم ہننم کنم ہر ےنم پنم رو ؤ�걔ںنم کنم پآ سنم کنم بنم بنم ٹلی

س لنم موجدنم ہ،نم اآ سنم دوراننم منم زنیگنم پر ینم کنئک تنم منم پنم کسنم ہ��.

نم مپ منم ہیتنم کنئک تنم کنم سدہنم تنینم خکنم کنم رونم سنم مننم کنم ُکنم منم مودنم ہ،نم وہنم اآ سنم ط حنم کنم مننم خہنم ہنم اورنم  ہینم ای
نم سنم ابد ینم ک ےنم کنم ط حنم کنئک تنم منم اورنم اآ سنم کنم گدنم موجدنم ہ،نم چہچننم  ہینم بنم ازنم فنم ننم کنم ہر ےنم ذ ینم عشرنم جشن

سر ینم کنئک تنم بنم دںینم اورنم پنم منم ذرینم سنم بنم کننم کنم سمنم کںی��.
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نم او لنم تنم  ہینم سنم ہنم منم ہنم کنم وہنم  ہینم تنم ک�걔ںنم کںینم گ،نم جنم  ہینم طنم ہنم کنم بنم کننم کنم بنم کنم بنم چنم کنم موجد
نم ہننم ننم منم ہنم تنم پنم اپنم تنم کنم قر ےنم لنم کننم سنم کنم حلصنم ہ،نم کنم ٹلینم س لنم پایننم کنئک تنم منم منم اورنم ی
نم خمتنم سنم اینم منم ینم دآ سنم منم س لنم پنم بنم نفءنم آجئنم تنم کنم ف قنم پتنم ہ،نم لنم ہنم بلنم ننم چیہنم کنم وقنم اضیف

نم )نم (ینم کیئنم مبکک تنم کنم وٹنٹنم سMetabolismمیوبلپ منم (ہ،نم ہر ےنم جشن�걔ںنم کنم موضا یعنم وقنم کنم احنرنم اننم کنم 
نم ینم اورنم پوسنم کنم ش حنم پنم ہ،نم اننم کنم پآ سنم چکننم اپنم طنم ہنم تلینم کننم کنم لنم کیفتانیئنم کنم اخاجنم کنم ع)نم ک

ِملنم اسنم ( نم کنم طزنم پنم ابتینم کنم ح لنم پنم تہجنم دںی��.)Hadesوقنم ہگنم اآ سنم لنم منم ہنم کنم وہنم ینین�걔ںنم کنم ع

نم بتھنم ہئنم درہجنم حارک تنم کنم منم ذراک تنم کنم تنم تنم حتکنم ہنم جنم کنم ننم منم طنم عنم زیدہنم تنم رفر ینم سنم ووقعنم پی
نم ہ�걔ںنم گ،نم زمنم منم رہنم کنم لنم ذ ینم عشرنم م قنم کنم بد ینم ختیصنم اآ سنم کنم انرمنم پوسیسنم کننم کنم صتیحنم ہ،

نم بتھنم درہجنم حارک تنم کنم کنئک تنم منم انرمنم پوسیسنم کننم کنم ش حنم بنم بھنم یگ،نم وجنم م قنم اینم بنم ڈگ ینم پنم حنم حکیت
ًانم ہننم والنم نفءنم بنم سل�걔ںنم دورنم لنم یگ،نم اگنم اننم کنم ذہ�걔ںنم منم وقنم کنم لمودنم طرنم پنم پی نم عالمنم کنم رہنم ہیگنم اسنم فر

نم جکسنم ہنم تنم پنم وقنم کنم خنم ہننم سنم ڈرننم کنم رضورک تنم ن،نم بنم کننم کنم طفنم کنئک تنم کنم بتھنم ہیئنم رفرنم کنم م قب
نم مےدہہنم کننم وال�걔ںنم کنم احآ سنم کنم وقنم کنم ا یسنم ش حنم سنم پینم جکسنم ہ،نم اآ سنم پنم اصلنم طرنم پنم کیئنم پب ینم ن،نم اگ

مسنم وسئنم منم ہ�걔ںنم تنم  ہینم م قنم واقنم وقنم خدینم کسنم ہ��.

نم ذہنم منم اینم سا لنم اورنم بنم آکسنم ہنم کنم کنم مرنم ہیتنم کنئک تنم کنم آخ ینم ماحنم منم اآ سنم پنم آبدنم اینم بتنم م قنم کنم ذہ
بج نم )Barrowنم Johnااننم بونم (منم بیقنم منہنم مودنم وقنم کنم انرنم لمودنم معنم خلک تنم واحسک تنم آسنم ہ،نم اآ سنم سا لنم پنم 

سایزرنم ( پپل ٹ
ٹ
نغTiplerنم Frankاورنم فنینم  نم وورنم کنم ہ،نم اننم کنم خ لنم منم مکرہنم بلنم سا لنم کنم وجا بنم کنم ننم ینم اثک تنم منم ہن)نم ننم 

نم کنم احنرنم آخ ینم ماحنم کنم طنم حلک تنم کنم تک تنم پنم ہ،نم اگنم تنم کنئک تنم حنم اکیئنم کنم طفنم بتھنم ہئنم ب ینم حنم ت
نم ی�걔ںنم رہنم ہنم تنم پنم اینم منم کانم ہجتنم ہ،نم خلک تنم کنم رفرنم چہنم جنم بنم ہنم روشنم کنم رفرنم بح لنم تلینم ننم ہیت
نم اورنم  ہینم اینم سنم منم اینم ونر ینم سنم کنم فلصنم ہنم طنم ک ےنم یگ،نم چکننم کیئنم بنم طنم اثنم روشنم کنم رفرنم سنم زیدہنم ت ینم س
نم ننم پنم کسنم اآ سنم لنم کنئک تنم کنم آخ ینم ماحنم منم وجنم ع ےقنم اینم دوس ےنم سنم اینم ونر ینم سنم سنم زیدہنم فلصنم پنم ہ

نم نم کنم اینم اورنم م لنم ہنم وجنم بنم ہ لنم سنم کنم ط حنم کنم اطعHorizonنم Eventبہنم پپ منم رسیننم ننم کنم س،نم  ہینم ووقا یعنم افنم 
نم برہنم ننم جننم دی،نم خمتنم وج�걔ںنم وج�걔ںنم قبینم ہتنم جتنم ہنم ذراک تنم اورنم بہنم ابغنم کنم عوق�걔ںنم کنم منم بنم صنم کنم ندینم ہت
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نم چنم جتنم ہ،نم انرمنم پوسنم کنم لنم رضور ینم ہنم کنم کنم نپ منم کنم تپ منم حنم بہنم ابغنم کنم س،نم اگنم کیئنم "دمغ۔”نم اآ س
نم خمتنم کنم ندکینم ماحنم منم موجدنم بنم ہنم تنم روشنم کنم مودنم رفرنم اآ سنم کنم حنم مودنم کدینم ہنم اورنم اآ سنم سنم دمغنم کنم بہ

جصنم حتل�걔ںنم ینم سچ�걔ںنم پنم بنم حودنم لوگنم ہجیتنم ہ��.
ن ثش تٹ م

نم دمیغنم سگیم�걔ںنم پنم عئنم ہننم والنم  ہینم پبی�걔ںنم ہنم کنم اینم ہنم صرک تنم ہنم کنم جنم کنئک تنم اپنم آخ ینم ماحنم کنم طفنم ب ھ
نم رہنم ہنم تنم اآ سنم کنم منم ح�걔ںنم کنم انرنم کنم طفنم گننم کنم رفرنم ی�걔ںنم ننم رہنم اورنم  ہینم بنم ازنم امننم ن،نم تذ یبنم اناپ منم ک
نم تنم رییضیتنم تک تنم سنم پنم چنم ہنم کنم تنم انرنم کنم طفنم گننم کنم رفرنم منم س�걔ںنم منم اینم جنم ننم ہیگ،نم  ہی
نم ننم کنم اینم سنم منم انرنم کنم طفنم گننم کنم عنم بیقنم س�걔ںنم سنم تنم ہ،نم بنم  ہینم سنم اینم خ صنم رفرنم سنم بتلنم رہ
نم ہ،نم کنم اینم سنم کنم اناپ منم منم تیتنم ہنم اورنم کنم دوس ینم سنم ک،نم اورنم سنم بےنلنم کنم  ہینم رفرنم بتھنم چنم جیتنم ہ،
سایزرنم اورنم بونم ننم رییضیتنم ننم نلنم کنم مکرہنم بلنم ووقا یعنم افنم ت ینم سنم سنم تلینم کتنم ہنم جنم تہنم کنم  ہینم رفرنم اپنم س پپل ٹ

ٹ
نم 
نم تلینم ک ےنم ینم ووقا یعنم افنم اینم ع ےقنم سنم دوس ےنم ع ےقنم کنم طفنم جنم رہنم ہنم تنم اآ سنم منم عنم دمغنم کنم بنم اپنم ابغنم ک
نم سنم اینم ع ےقنم سنم دوس ےنم ع ےقنم منم بنلنم چیہنم اورنم اآ سنم تیلینم کنم ش حنم کنم بنم رہنم لنم بلنم چیہ،نم اگنم  ہینم بتنم دمغ

نم نم ہنم اسنم اپنم کپ منم کنم لنم م ہبنم تانیئنم فاہOscillationمکرہنم بلنم کنم بےنلنم کنم ش حنم کنم سھتنم د ےنم کسنم تنم اہازاک تنم 
نم کنم کسنم ہ،نم سدہنم رییضیتنم خکنم ب ےتنم ہنم کنم خمتنم کنم طفنم بتھنم کنئک تنم کنم مودنم مک تنم منم اننم اہازاک تنم کنم تاد

لمودنم ہکسنم ہ،نم اآ سنم سنم انرمنم پوسنم کنم مارنم کنم لمودنم ہننم کنم امننم سنمنم آتنم ہ��.

نم چہچننم موضنم جیتنم طرنم پنم اآ سنم بتنم م قنم کنم لنم لمودنم موضا یعنم وقنم کنم ترنم حلصنم ہتنم ہ،نم چہچننم اگنم بنم کننم ک
ننم منم کنئک تنم کنم ووجدنم خنم بنم ہجتنم ہنم تنم ذہنم دننم کنم خنم ننم ہیگ��.

سایزرنم کنم م قبنم  ہینم ننم صفنم اپنم ووجدنم کنم تپ منم پ ؤ�걔ںنم پنم غرنم وفنم کنم کسنم گ پپل ٹ
ٹ
نم غنم مودنم اہنم کنم دمغنم کنم کنم کنم کسنم ہا ؟نم 

نم نم کنم سنم پنم ترایتنم دنںیئنم بتنم چنم جئنم گ،)Realityنم Virtualبنم لمودنم انرمنم پوسنم کنم بثعنم مز ینم حنم (
نم اننم ترایتنم دن ؤ�걔ںنم کنم بنم کیئنم تادنم منم ننم ہیگ،نم ی�걔ںنم آخ ینم تنم منم اینم اینم دمغنم کنم لنم ابتینم کنم  یس

لمودتینم اخرنم کنم جںیئنم گ��.

نم بقنم سنم  ہینم تپ منم موضنم جک تنم م صنم طیتنم خک�걔ںنم پنم منم ہنم وجنم منم طرنم پنم بنم ازنم حنم ثتبنم ہسنم ہ،نم اورنم پ
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نم )نم کنم رظننم انازنم کدینم گنم ہنم جنم کنم تذ یبنم اناپ منم کنم آخ ینم ماحEffectsنم Quantumاننم خک�걔ںنم منم قر ینم اثاک تنم (
نم منم غبلنم آجننم کنم وق ینم امنک تنم ہ،نم  ہینم قر ینم اثاک تنم انرمنم پوسنم کنم ش حنم کنم مودنم کنم سنم ہ،نم اینم ہننم ک
نم صرک تنم منم امنم کنم جیننم چیہنم کنم کنئیتنم بتنم م قنم ینم سنم کٹنم بنم وقنم منم ووجدنم کنم اتنم رضورنم سنم جئنم گنم کنم وہنم خدنم اپ

نفءنم ہننم پنم سرک ہتنم کنم کس��.

 makki.urducoder.com واپنم تنم ف�تس 109

www.iqbalkalmati.blogspot.com


ب بنم دہ

و�فرت نت ج ا اچکنت وم�8تت 

ِمنم بنم منم دونم طقی�걔ںنم سنم خنم ہکسنم ہ��.��. نم ابنم تنم کنم مےعلنم منم ہرانم موضنم ہنم کنم کنئک تنم لمودنم طرنم پنم دورنم 
نم نم سنم ینم پنم منم ہک،نم اگنم بنم کننم کنم ننم منم کنئک تنم مپ منم ہکنم اپنم آپنم پنم گیتنم ہنم تCrunchنم Bigبنم کننم 

ہر ےنم جشن�걔ںنم کنم آننم والنم حدثنم کنم کنم بنم س لنم پنم تنم ہجئنم یگ��.

ِنینم فک تنم کنئک تنم کنم گایئ�걔ں نم لنم اینم اورنم امننم بنم ہنم وجنم زیدہنم ہشبنم ہکسنم ہ،نم پنم وضتحنم کنم ئگنم تنم کنم جنم مرہ
نم منم جتکننم ہنم تنم وہنم آجنم کنم صرک ِتنم ح لنم ننم دینم رہنم ہ ےت،نم کنئک تنم کنم دورنم درازنم عوق�걔ںنم سنم چنم والنم روشنم ہنم ت
نم آننم منم وقنم لنم ہ،نم چہچننم ہنم وجنم کنم رظننم آتنم ہنم وہنم روشنم کنم اآ سنم ع ےقنم سنم رواننم ہ ےتنم وقنم وہ�걔ںنم ہنم رہنم ت،نم دور
نم بنم اینم "زمننم ب۔”نم بنم ہ،نم کیئنم جنم ہنم سنم جنم دورنم ہگنم ہنم اآ سنم کنم اتنم ہنم زیدہنم پاننم کعنم دینم گ،نم جنم کنئک تنم ک
ِنینم فک تنم مےدہہنم ک ےتنم ہنم وہنم درالصنم اآ سنم کنم اینم ٹانم ہنم جنم میضنم کنم طفنم زمننم ومننم کنم ک ٹنم کنم حلصنم کنم گ نم مرہ

نم منم دکینم گنم ہ��.10.��1نم کنم ہ،نم اسنم شنم Coneنم Lightنم Pastہ،نم اآ سنم ٹ ےنم کنم ہنم میضنم کنم ونر ینم موای طنم 
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ِرہنم فک تنم خءنم منم دینم گنم تنم اسنم ایPزمننم ومننم منم ننم  نم نم اآ سنم لنم اورنم اآ سنم مپ منم کنم ظرہنم کتنم ہ،نم ی�걔ںنم موجدنم م
نم نم تنم آننم والنم "اطعک ت۔”نم "میضنم کنم ونر ینم موای ط۔”Pکنئک تنم رظننم آئنم یگنم جنم وہنم میضنم منم تنم ننم کنم جنم ا بنم ہ،نم ننم 

نم کنم سھتنم سنم کیتنم ہیئنم آیتنم ہ،نم میضنم منم بنم دورنم کنئک تنم کنم دورنم درازنم وگش�걔ںنم سنم وجنم اطعک تنم روشنم کنم صرک تنم چ
نم تنم اآ سنم موای طنم منم چنم ہنم تنم آیتنم ہ،نم چکننم کیئنم اطعنم روشنم کنم رفرنم سنم تنم سنم ننم کنم کسنم اآ سنم لنم ہنم صف
ننم کنم اثاک تنم ہر ینم طف

ن
نم اننم واقک تنم کنم پنم چنم کسنم ہنم وجنم اآ سنم س ہینم دارنم حنم کنم انرنم ہئ،نم اگنم اآ سنم سنم برہنم کنم س
ب ھنم رہنم ہنم تنم ہنم خک شنم قنم سنم اآ سنم سنم بنم خنم ہ��.

10.��1شنم 

نم رظن ہینم اضیفنم کنم رونم سنم روشنم ینم کیئنم بنم طنم اثنم رفِرنم ونرنم سنم زیدہنم تنم سنم ننم کنم کس،نم چہچننم میضنم کنم موع یطنم کن
نم ہر ےنم کنئک تنم کنم اورنم ا یسنم لنم ہنم پنم اثنم انازنم ہسنم والنم اثاک تنم دوون�걔ںنم کنم عنم کنم حودنم منم کیتنم ہ،نم اآ سنم کنم رونم س
نم اگنم ہنم پنم کیئنم چنم ینم اثنم رفِرنم ونرنم سنم واردنم ہننم کنم ہنم تنم ہنم انہنم ہننم ینم قنم ازنم وقنم پنم چنم کنم کیئنم امننم ن،نم اگ
ننم کنم مد ینم ننم کنم کس،نم ہ

ن
نم کیئنم حدثنم میضنم کنم ونر ینم موای طنم منم اوپنم کنم چنم ہر ینم طفنم ب ھنم رہنم ہنم تنم کیئنم ننم اآ سنم س

اآ سنم کنم پنم برنم اآ سنم وقنم پنم چنم گنم جنم وہنم ہنم پنم واردنم ہچنم ہگ��.

 makki.urducoder.com واپنم تنم ف�تس 111

www.iqbalkalmati.blogspot.com


نم اینم سدہنم  یسنم فیضنم م لنم ی�걔ںنم ہیگنم کنم فضنم کںینم سرجنم پنم کیئنم تیلینم آیتنم ہنم تنم ہنم اآ سنم کنم عنم سڑھنم آٹنم منم ک
نم بنم ہگنم ینم کنم وہنم وقنم وجنم روشنم وہ�걔ںنم سنم ہنم تنم پنم منم لیتنم ہ،نم کنم ندکینم سر ےنم کنم پنم کنم سنم ونوانم بنم ا یسنم ط حنم ک
نم حدثنم ہنم وجنم ہر ےنم کہنم ارضنم کنم منم شع�걔ںنم منم ننم کسنم ہ،نم اینم حدثنم کنم خنم ک�걔ںنم منم رہنم طفنم رفِرنم ونرنم س
نم پنم یگنم لنم ہنم اآ سنم حنم سنم کنم س لنم تنم بنم خنم اورنم تہنم سنم مم ظنم بنم رہنم گ،نم چہچننم اگنم کنئک تنم کنم وقنم بکل

پسننم بنم رظننم آیتنم ہنم تنم اآ سنم کنم منم  ہینم ننم لنم چیہنم کنم کیئنم خنفکنم واقنم ووقعنم پینم ننم ہچ��.

نم کنئک تنم منم وجنم حدثنم اچکننم ہ ےتنم ہنم اننم کنم بنم منم ہننم والنم ب ےنم اثاک تنم اردنم گدنم کنم ع ےقنم تنم مودنم رہنم ہ،
نم کنم سر ےنم کنم مک تنم ینم بنم ہ لنم منم مد ےنم کنم گننم سنم وجنم اثاک تنم ہ�걔ںنم گنم وہنم اردنم گدنم کنم ع ےقنم منم چنم ونر ینم س ل
نم تنم مودنم رہنم گ،نم ک ؤ�걔ںنم کنم وسنم منم ہننم والنم آاننم فاننم دھکنم سنم سنم حاننم نکنم اورنم غنم ملنم نرہنم پنم ک ےت
نم ہ،نم جنم کنم پنم بننم ہچنم ہنم اآ سنم کنم ننم منم مد ےنم کنم فار ےنم چنم ہنم جنم کنم رفرنم انیئنم زیدہنم ہیتنم ہ،نم اطتقر

شںیعنم بنم بنم شک تنم سنم خرجنم ہیتنم ہ،نم  ہینم ک�걔ںنم کنم پننم کنم تبینم ہ��.

نم لنم کنم اینم بنم منم ہنم کنم کیئنم اینم واقنم ہنم وجنم کنئک تنم کنم اآ سنم کنم عنم کنم دریمیننم حنم منم ہنم خنم کد ےا ؟نم اورنم کنم  ہینم م
نم ہنم کنم کنئیتنم سنم کنم تہنم نکنم سحننم ندارنم ہگنم ہنم اورنم ا بنم میضنم کنم ونر ینم موای طنم منم اوپنم کنم طفنم چنم ہر ینم نزکنم آمگجہنم ک

طفنم ب ھنم رہنم ہ��.

نم )نم ننم "خیئLucciaنم Deنم Frank)نم اورنم فنینم ڈ ینم لشنم (Colemanنم Sidneyنم منم دونم طک تنم داون�걔ںنم سیننم کملنم (1980
نم ۔”نم کنم عاننم سنم اینم ہنم انDecayنم Vacuumنم ofنم andنم onنم Effectsنم Gravitationانای طنم اورنم اآ سنم پنم تذ یبنم اثاک تنم 

نم )نم منم شعئنم کوای،نم اآ سنم منم ان�걔ںنم ننم جنم خءنم کنم ذکنم کنم تنم خلنم فءنم ینم مننم نReviewنم Physicalمہلنم فلکینم ریینم (
نم تنم بنم قر ینم طک تنم کنم "حتلنم خء۔”نم ت،نم ت ےنم ب بنم منم وضتحنم کنم ئگنم تنم کنم وجنم فءنم برہنم خلنم مپ منم ہیتنم ہنم اآ س
نم منم درنم حنم ہنم وقنم قر ینم سگمنم جر ینم رہنم ہ،نم غنم حنم ذراک تنم کنم بنم اورنم موپ منم ہننم ہنم وقنم اینم غنم منم اناز

نم )نم بنم منم اورنم واحنم ننم ہیت،نم اینم سStateنم Quantumمنم جر ینم رہنم ہ،نم آپنم کنم  ہینم بنم یدنم ہگنم کنم  ہینم قر ینم حتلنم (
نم )نم کنم درہجنم اورنم اننم سنم وابنم تانئ�걔ںActivityنم Quantumزیدہنم قر ینم حتلنم ہکسنم ہ،نم لنم اننم منم قر ینم سگمنم (

منم ہ�걔ںنم یگ��.
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نم قر ینم طک تنم کنم منم اص لنم ہنم کنم اوچننم درجنم کنم حتل�걔ںنم منم انای طنم پینم ہکنم ننم دروج�걔ںنم کنم حتل�걔ںنم کنم طفنم م
نم )نم پنم موجدنم ہکسنم ہنم وجنم سنم غنم مStatesنم Excitedہننم کنم رجننم پینم جتنم ہ،نم منم اینم اینم کنم باننم حتل�걔ںنم (

نم ہ،نم اینم منم برینم انای طنم ینم تانیئنم کنم اخاجنم کننم کنم کنم تنینم تانیئنم کنم حتلنم پنم آننم کنم رجننم موجدنم ہتنم ہنم وجنم م
نم حتلنم ہ،نم بکلنم ا یسنم ط حنم باننم خءنم کششنم ک ےنم گنم کنم برینم انای طنم تانیئنم کنم کنم تنینم درہجنم ینم حتلنم پنم چنم آئنم وجنم ک
نم "ح۔”نم خءنم ہ،نم کنئیتنم پ ؤنم کنم رظن ےینم کنم بدنم ا یسنم رظن ےینم پنم ہنم کنم اباءًانم کنئک تنم منم "بلط۔”نم ینم باننم خءنم موجدنم ت
نم جنم ننم کنئک تنم کنم انیئنم شک تنم سنم پی،نم لنم بنم ہنم قنم وقنم منم  ہینم "بلط۔”نم خءنم "ح۔”نم خءنم کنم درہجنم پنم چنم آینم اور

پ ؤنم کنم ملحنم خنم ہگ��.

نم عمنم موضنم ینم ہنم کنم آجنم کنم کنئک تنم حنم خءنم سنم متقبنم رکنم ہ،نم ینم کنم ہر ےنم دورنم کنم کنئک تنم منم موجدنم خءنم ک
نم تنینم تانیئنم کنم درجنم پنم ہ،نم منم کنم ہنم اآ سنم موضنم کنم مننم لنم چیہا ؟نم لنم کملنم اورنم ڈ ینم لشنم ننم موضنم پنم کنم ہ

نم )Metastableکنم ہکسنم ہنم کنم موجدہنم خءنم بنم حنم ننم ہنم بنم لنم عےصنم تنم موجدنم رہنم والنم ندنم قمئنم حتلنم اسپ منم (
نم کنم حلمنم ہنم اورنم ہرانم احآ ِسنم تنم صفنم اآ سنم کنم کنم منم س لنم تنم اآ سنم حتلنم منم موجدنم رہنم کنم وہجنم سنم ہ،نم ہنم یرینم ای
نم کنم  یسنم کنم قر ینم حتل�걔ںنم سنم واقنم ہنم جنم کنم ننم زنیگنم کنم بنم س لنم کنم ہیتنم ہ،نم فضنم کںینم کنم ہرانم موجدنم خءنم ب
ننم ک
ن
نم ا یسنم گوہنم منم شلمنم ہ،نم اگنم موجدہنم حتلنم کنم وقنم وٹتٹنم اورنم کنئک تنم کنم تنم تانیئنم کنم حتلنم پنم چنم جیتنم ہنم تنم اآ سنم س

نم Quantumن جئنم ہنم سنم کنم لنم بنم خنفکنم ہ�걔ںنم گ،نم کملنم کنم موضنم منم اینم منم قر ینم سننم (
Tunnelingنم )نم کنم بد ینم اہنم حلصنم ہ،نم اآ سنم منم کنم سنم کنم لنم اینم اینم قر ینم ذر ےنم پنم غرنم کںینم جنم وقک ِتنم رکو ٹ

)Force نمBarrierںنم ننم گانم ہانم ہ�걔نم )نم ننم پنم لنم ہ،نم فضنم کںینم کنم ذرہنم اینم واد ینم منم ہنم جنم کنم اطافنم کنم پڑی
)نم ی�걔ںنم پڑی�걔ںنم سنم مادنم اصنم پڑی�걔ںنم ننم بنم بیقنم ینم ینیلکیئنم ماون�걔ںنم سنم م ہبنم وقیتنم ہکسنم ہ��.10.��2(شنم 
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نم سننم اث،نم اگنم اینم ذرہنم دونم پڑی�걔ںنم کنم دریمننم واد ینم منم پنم جتنم ہنم تنم بنم کنم امننم ہنم کنم تانیئنم اداھرنم د ےنم ک
نم اننم پننم کنم برہنم ننم کس،نم جنم کنم مےدہہنم کنم م قبنم  ہینم پڑ ینم منم سنم "سن۔”نم لنم کنم ننم جتنم ہ،نم اآ سنم ط حنم کنم زیدہ
نم عپ منم منم النم ذر ےنم کنم تکبر ینم ہ،نم اآ سنم منم النم ذرہنم مزک ےنم کنم حنم ب ینم منم سنم "سن۔”نم کنم ذرینم فارنم ہتنم ہ،نم اآ س

م لنم منم پڑ ینم ینیلکیئنم اورنم بیقنم وقک تنم کنم ع�تمنم ہ،نم د ینم ئگنم شنم عیتمنم ہ��.

10.��2شنم 

نم اگنم ذر ےنم کنم پآ سنم پڑی�걔ںنم پنم چنھنم (ینم کنم اننم وقت�걔ںنم پنم حو ینم ہننم ک)نم کنم لنم درکرنم تانیئنم ننم تنم برہنم  ہینم ذرہنم ہ
نم کنم لنم وہ�걔ںنم پنم جتنم ہ،نم لنم ذہنم منم رہنم کنم تپ منم قر ینم ذراک تنم پنم ہننم ب گنم کنم اص ِلنم عپ منم تنم کنم اط قنم ہت
نم ہنم اورنم وہنم قنم عےصنم کنم لنم تانیئنم اداھرنم د ےنم سنم ہ،نم  ہینم حنم اینم منم درواز ےنم کنم راسنم دکیتنم ہ،نم اگنم ذر ےنم ک
نم اتنم تانیئنم اداھرنم لمنم جیتنم ہنم کنم وہنم اسنم واپنم کننم کنم طنم شہنم مک تنم سنم پنم پنم پڑ ینم چ ھنم کنم دوس ینم جبننم اتنم جت
نم ہنم تنم وہنم آزادنم ہجتنم ہ،نم لنم درنم حنم  ہینم سرانم عنم پڑ ینم منم سنم سننم بنم کنم ننم بےنگنم کنم مادفنم ہگ،نم اآ سنم ل

نپگنم  نپل ٹٹ نم نم کنم ہ،نم اآ سنم ط حنم کنم کںینم منم سنم اینم قر ینم ذر ےنم کنم برینم سننم ننم بےنگنم کنم امنTunnelingاسنم 
نم کنم احنرنم کںیئنم کنم گایئنم اورنم اآ سنم کنم دیارو�걔ںنم کنم چڑایئنم پنم ہ،نم رکو ٹنم جنم بنم ہیگنم (ینم کا�걔ںنم جنم گانم ہگ)نم ذر ےنم ک
نم اتنم ہنم زیدہنم تانیئنم اداھرنم لنم پ ےنم یگ،نم چہچننم دیارو�걔ںنم کنم اوننم ہننم کنم صرک تنم منم برینم سننم فارنم صفنم اآ سنم وق
نم منم ہنم اگنم اننم کنم مٹیئنم زیدہنم ن،نم ا یسنم صرک تنم منم ذرہنم اننم منم سنم اتنم ت ینم سنم گرنم کسنم گنم کنم وہنم اپنم اداھرنم وقنم پ
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نم واپنم کنم کس،نم ینم وہجنم ہنم کنم "سننم اث۔”نم عنم طرنم پنم غنم مثنم ہجتنم ہ،نم  ہینم اصلنم طرنم پنم منم ہنم کنم انننم ای�걔ںنم ک
نم بنم اینم دیارنم منم سنم گرنم جئنم لنم اآ سنم قر ینم سننم کنم امننم انیئنم کنم ہ،نم لنم اینم پننم پنم "سننم اث

Tunneling نمEffectنم ۔”نم روزنم مہنم کنم بک تنم ہ،نم النم ذراک تنم کنم تکبر ینم ا یسنم طقینم سنم ہیتنم ہ،نم اآ سنم اثنم کنم سنم کرٹکنم الک
نپگنم خردبنم ( نپل ٹٹ نم )microscopeنم tunnelingنم Scanningآلک تنم بننم منم اس لنم کنم جتنم ت،نم اآ سنم کنم اینم م لنم سنم 

ہ��.

نم ج�걔ںنم تنم موجدہنم خءنم کنم منم انای طنم کنم منم کنم تنم ہنم تنم کملنم اورنم ڈ ینم لشنم موضنم قمئنم ک ےتنم ہنم کنم  ہینم خءنم ج
نم نم کنم پ ےAنم کنم مدنم سنم سینم جکسنم ہ،نم موجدہنم خیئنم حتلنم کنم واد ینم 10.��3قر ینم ماون�걔ںنم پنم منم ہنم اننم شنم ننم 
نم نم سنم ننم ہ،نم خءنم منم اوننم تانیئAنم کنم پ ےنم سنم م لثنم ہنم وجنم کنم Bسنم متلثنم د ینم جکسنم ہ،نم جنم حنم خءنم واد ینم 

نم نم پنم جننم کنم رجننم پینم جتنم ہنم لنم دوون�걔ںنم وادی�걔ںنم کنم عہنم کننم والنم پڑ ینم ینم وقک تBنم سنم ننم تانیئنم کنم حتلنم Aکنم حتلنم 
نم کنم ماننم اآ سنم عنم کنم راہنم منم رکو ٹنم ہ،نم اگ�ہچنم  ہینم پڑ ینم اآ سنم انای طنم کنم راہنم منم رکو ٹنم ہنم لنم اآ سنم عنم کنم متعننم ن

ِعنم سننم (Aکیت،نم اآ سنم کنم وہجنم "سننم اث۔”نم ہ،نم پرانم نپ منم حتلنم  نم نم منم چنم جتB)نم کنم ذرینم حتلنم Tunnelingنم سنم 
نم نم منم لنم رہنم ہنم اورنم کنم بنم لAہ،نم اگنم  ہینم رظن ہینم در�تسنم ہنم تنم پر ینم کنئک تنم اداھرنم کنم زنیگنم گارنم رہنم ہ،نم  ہینم واد ینم 

نم منم گنم کسنم ہ��.B ہینم برینم "سننم اث۔”نم واد ینم 
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نم نم تانیئنم کنم کنم تنینم حتلنم ننم ہ،نم لنم اینم بAخءنم کنم بلطنم اورنم حنم حتل،نم ہکسنم ہنم کنم موجدنم خءنم کنم قر ینم حتلنم 
نم واد ینم کنم ط حنم موجدنم خءنم کنم  ہینم اسپ منم عریضنم اورنم ما یعنم ہکسنم ہ،نم اآ سنم کنم امننم موجدنم ہنم کنم سننم اثنم کنم ذرینم خء
نم بلطنم حتلنم سنم حنم خءنم کنم حتلنم پنم آجئ،نم  ہینم تیلینم اینم بنم بنم کنم واسنم سنم ہیگنم اورنم ننم کنم طرنم پنم تانیئنم ک

بنم ب ینم مارنم خرجنم ہیگ��.

10.��3شنم 

نم کملنم اورنم ڈ ینم لشنم ننم اآ سنم خیئنم انای طنم کنم رییضیتنم خکنم متنم کنم ہ،نم اآ سنم منم ان�걔ںنم ننم اآ سنم منم کنم خوخ لنم واضنم ک
نم ہ،نم اننم کنم م قبنم اآ سنم کنم آغزنم خءنم منم کنم بنم جنم سنم ہکسنم ہ،نم وہ�걔ںنم حنم خءنم کنم اینم چٹنم سنم بنم بنم گنم وجنم غ
نم منم اورنم بلطنم ینم غنم حنم خءنم منم گانم ہانم ہگ،نم جنم  ہینم بنم پنم شوعنم ہگنم تنم اآ سنم کنم رہنم لنم بتھنم ہیئنم رفرنم جنم ہ
نم روشنم کنم رفرنم کنم بابنم ہجئنم یگ،نم  ہینم سر ینم بلطنم خءنم کنم ننم کنم حنم خءنم منم ب لنم د ےنم یگ،نم دوون�걔ںنم حتل�걔ںنم کنم تانیئنم ک
نم ف قنم کنم بابنم تانیئنم اآ سنم ننم سنم بنم منم مکتنم ہیگ،نم بنم پنم سنم  ہینم تانیئنم بنم رہنم طفنم پنم یگنم اورنم راہنم منم آننم وال

رہنم چنم کنم تہنم کیتنم چنم جئنم یگ،نم اآ سنم تانیئنم کنم مارنم کنم انازہنم ب بنم سپ منم منم بننم ہچنم ہ��.
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نم ہنم حنم خءنم کنم اآ سنم بنم کنم موجدیگنم کنم پنم ہنم اآ سنم وقنم چنم گنم جنم اآ سنم کنم دیارنم ہنم تنم آنم پنم یگنم اورنم ہر ینم دننم ک
نم قر ینم ڈاھہچننم اچکننم تیلینم سنم دوچرنم ہچنم ہگ،نم ہنم تنم منم پنم کنم بنم خ ینم کنم ستلنم بنم ننم لمنم یگ،نم تپ منم تنم ای

Sub-Atomicںنم کنم اینم ل�걔نم نم ذراک تنم کنم خایصک تنم اورنم اننم کنم بہنم تالمک تنم ب لنم جںیئنم گ،نم منم ہکسنم ہنم کنم تپ منم پوٹون
نم منم انای طنم ہجئنم اورنم تپ منم اجپ منم کنم تانیئنم منم تنم ہجئ،نم وجنم کنم بیقنم بنم گنم وہنم حنم خءنم کنم بنم منم ہگنم اورنم مالمک ت
نم اآ سنم کنم لنم ا بنم بنم منم ہ�걔ںنم گ،نم اہنم تنینم ف قنم کنم تنم تذ بنم سنم ہ،نم حنم خءنم کنم تانیئنم اورنم دب ؤنم اتنم شدی

نم تذ یبنم ماننم کنم جنم د ےنم گنم کنم اآ سنم بنم کنم انرنم کنم ع ےقنم سنم کنم لکنینم حنم منم مپ منم ہجںیئنم گ،نم حلکننم  ہینم ب
نم پنم رہنم ہگ،نم درہجنم برہجنم بنم کننم کنم طفنم بنھنم کنم بئنم رہنم چنم اچکننم نفءنم ہجئنم یگنم ککننم اآ سنم بنم کنم انروننم م
نم انرنم کنم طفنم دھکنم سنم زمننم ومننم کنم وحک تنم پانم ہیگ،نم اآ سنم کنم منم منم الم ظنم منم لیتنم کننم ہ،نم منم اس

"د لنم ش۔”نم قارنم دینم ہئنم لنم ہ :

ت “است امنت پت غ�فرت کنت کت خ شت کت نت �فرہت کت ہت ایت بلطت خہ ءت مت زنہت ہ،ت خیئت انتح ط
ت حت موحیلیتت ت یہت ہ،ت است کت بت نت صفت یت کت ہ�فر یت شست زنیگت نت مت ہت ب
ت کہ ءت بت تلیت ہجئت یگ،ت تہت ہ�فر یت تت کت یت خش لت شدیت کط یفت ہت کت وقت کت سھت

ت سھتت حت خہ ءت مت ہجئت گ،ت ہت چت زنیگت کت جت شت ست ہت واقت ہت وہت است م
ت وموجدت نت ہیگت لت یت امنت کت ہت است نمت کت عت حلصت کےنت کت ل�8تت اٹت س

گت صت کت بابت ہ”.�”

نم اآ سنم مننم کنم اشتعنم کنم بنم طک تنم داون�걔ںنم اورنم فک تنم داون�걔ںنم کنم مبنم خیئنم انای طنم کنم مبنم اثاک تنم پنم زورنم دارنم ب
ئنم ٹننم (Natureشوعنم ہیئ،نم رسلنم ننم (

ئ
ِرہنم کنئک تنم م نم )نم اورTurnerنم Michael)نم منم چنم والنم اینم مننم منم م

سایزنرینم ( یئلک Microphysic)نم ننم اپنم اذخنم کدہنم اننم ن جئنم کنم اعننم ک،نم خردنم طک تنم (Wilczekنم Frankطک تنم داننم فنینم و
s) نم کنم رونم سنم ہر ینم خءنم کنم ندنم منم(Metastableِنینم قآ سنم ہ،نم کنئک تنم منم کنم بنم جنم حنم خءنم کنم ای نم )نم ہننم نیعنم ق

چٹنم سنم بنم شوعنم ہگنم اورنم پنم رفِرنم ونرنم سنم برہنم کنم جبننم پنم ہنم آنم لنم گ��.
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سایزنرینم کنم مننم کنم اشتعنم کنم کنم دینم بنم مرٹنم ر سینم ( یئلک نم )نم ننم بHutنم Piet)نم اورنم پنم ہنم (Reesنم Martinٹننم اورنم و
نم ننم منم اینم مننم لنم اورنم اینم خنفکنم امننم کنم طفنم اشرہنم کنم کنم ہکسنم ہنم حنم خءنم کنم اباءنم کنم ذہمنم دار ینم بد ی
نم ذراک تنم پنم تبک تنم کننم والنم طک تنم داننم خدنم ب،نم رظن ینم اعرنم سنم جنم اوننم تانیئنم کنم تنم اینم ذراک تنم بہنم ٹا ےت
نم ہنم تنم ہر ےنم موجدہنم خءنم منم حنم خءنم کنم بنم پانم ہننم کنم امننم ب ھنم جتنم ہ،نم اورنم جنم اینم برنم اینم بنم پانم ہگنم تنم پ

نم )acceleratorsنم Particleاسنم پر ینم کنئک تنم کنم احطنم کننم سنم رونکنم کنم کیئنم صرک تنم ننم ہیگ،نم تنم کنم ہنم اساعنم گو�걔ںنم (
نم کنم تنم پنم پب ینم لنم دنینم چیہ،نم لنم اینم کیئنم بنم صرک تنم بنم سدنم ہیگ،نم ککننم کنئیتنم شع�걔ںنم منم موجدنم ذراک تنم ہر ے
نم اساعنم گو�걔ںنم کنم پاوارنم سنم کنم زیدہنم اطتقرنم ہ ےتنم ہنم اورنم  ہینم کنم بنم س لنم سنم زمنم کنم کہنم ہایئنم کنم نننم بئنم ہئ
نم ہ،نم اورنم پنم حنم خءنم کنم بنم تنم کنئک تنم منم کنم بنم جنم جنم لنم کسنم ہ،نم ہنم اورنم ر سینم کنم ح بنم کنم م قبنم اگنم کنئیت
نم شع�걔ںنم کنم ذراک تنم باہنم را�تسنم مدپ منم ہ�걔ںنم تنم خرجنم ہننم والنم تانیئنم ہر ےنم موجدہنم اساعنم گو�걔ںنم کنم پاوارنم کنم ننم ک

بنم گنم زیدہنم ہیگ،نم چہچننم کنم قنم کنم انع یطنم کروایئنم غنم رضور ینم اورنم بنم منم ہ��.

نم منم اآ سنم خیئنم بنم کنم تنم کنم سھتنم اینم قنم ہ،نم ہر ینم تہنم کنم اآ سنم منم ذرینم کنم تڑ ےنم سنم منم پنم منم م
نم دینم جئنم تنم ینم ہر ینم نک تنم کنم واحنم قلبنم عنم ذرینم ہ،نم کنئیتنم مک تنم منم سنم زنہنم بنم ننم کنم اینم ہنم ینم راسنم ہنم ک
نم ننم کنئک تنم بنم کنم اآ سنم منم منم ہانم جئ،نم ہکسنم ہنم کنم  ہینم سنم اینم عنم موضنم لنم لنم حیلنم سل�걔ںنم منم "کنئیت

نم )نم پنم کیفنم بنم ہیئنم ہنم اورنم بنم سنم دلئنم اآ سنم کنم حنم منم ج ےتنم ہ،نم منم کنم اآ سنم پنم کUniversesنم Babyاط ل"نم (
نم نم منم جپیننم طک تنم داون�걔ںنم کنم اینم گوہنم ننم اجگنم ک،نم ان�걔ںنم ننم اپنم کپ منم کنم آغزنم حنم خءنم م1981سنم سنم پنم 

ِینم بنم خکنم کنم النم ہ،نم ب بنم سمئنم م نم گ ےنم بلطنم خءنم کنم بنم کنم رییضیتنم خکنم سنم کنم ت،نم  ہینم ماعلیتنم خکنم اوپنم ز
نم بلطنم خءنم کنم حالنم سنم بننم کنم گنم تنم کنم بنم بنم کنم عنم منم  ہینم پنم کنئک تنم کنم سھتنم پنم جئنم گ،نم پنم رظننم م
نم لنم ہنم کنم بلطنم خیئنم بنم کنم پ ؤنم بنم کنم دیارو�걔ںنم کنم حنم خءنم کنم قنم پنم پئنم گ،نم لنم  ہینم عنم اآ سنم تقنم کنم نیع

بکعنم ہنم کنم کنم تانیئنم کنم حنم خءنم کنم بنم تانیئنم کنم بلطنم خءنم کنم جنم لنم ہنم ننم کنم اآ سنم کنم بکع��.

نم عنم بک تنم  ہینم ہنم کنم اگنم حنم خءنم منم سنم دینم جئنم تنم بلطنم خءنم کنم بنم کنم مضنم حنم پاتلنم رظننم ننم آت،نم درنم ح
نم  ہینم اینم بنم ہ لنم سنم مبنم رکنم ہ،نم اآ سنم بلطنم بنم کنم انرنم بنم اینم فیضنم شنم کنم کنئک تنم بنم حنم ونم بنم ح بنم پ
نم ہیئنم رظننم آئنم یگ،نم لنم اگنم برہنم سنم دینم جئنم تنم  ہینم بنم بنم رہنم گ،نم اآ سنم صرک ِتنم ح لنم کنم سنم منم ربنم کنم اینم شنم ک
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نم )نم اآ سنم شنم منم غرہنم ب10.��4م لنم د ینم جکسنم ہنم وجنم کنم اینم ننم سنم پ لنم کنم غر ےنم کنم شنم اخرنم کنم ئگنم ہ،نم (شنم 
نم کنئک تنم سنم مبنم رکنم ہنم وجنم مدرنم کنئک تنم سنم اینم تنم سرارک خنم کنم ذرینم المنم ہانم ہ،نم اگنم مدرنم کنئک تنم کنم انرنم سنم دی
نم جئنم تنم اآ سنم سرارک خنم کنم منم اینم بنم ہ لنم کنم صرک تنم رظننم آتنم ہ،نم لنم  ہینم انپ منم غنم منم ہ،نم بنم ہ لنم ہنکنم اثنم ک
ًانم براک تنم منم ب لنم جتنم ہنم اورنم مدرنم کنئک تنم منم منم طرنم پنم غبئنم ہجتنم ہ،نم ننم کنم طرنم پنم مدرنم اورنم بنم کنئک تنم ک نم تنم فر
نم المننم والنم سرارک خنم بنم ہجتنم ہنم اورنم بنم مدرنم کنئک تنم سنم جانم ہکنم اپنم طرنم پنم اینم ننم اورنم آزادنم کنئک تنم بنم جیتنم ہ،نم اینم مدر
نم کنئک تنم سنم کپننم کنم شنم منم پ ٹنم کنم بنم کنئک تنم کنم بنم ازا�걔ںنم اینم آزادنم کنئک تنم بنم جننم ہر ینم اپنم کنئک تنم کنم پائنم ع
نم سنم متلثنم رکنم ہ،نم اآ سنم منم بنم پ ؤنم کنم اینم منم عہصنم آینم ت،نم جنم کنم بنم اآ سنم کنم پنم کنم ش حنم کنم ہئگنم ت،نم اآ س
نم خکنم کنم ماک تنم منم سنم اینم  ہینم ہنم کنم ہکسنم ہنم ہر ینم کنئک تنم ا یسنم طقینم سنم ووجدنم منم آیئنم ہنم ینم کنم کنم اور

کنئک تنم کنم اولدنم ہ��.

نم مدرنم کنئک تنم منم سنم اینم بنم کنئک تنم پتلنم ہئنم غر ےنم کنم صرک تنم ندارنم ہیتنم ہ،نم بنم کنئک تنم اورنم مدرنم کنئک تنم سنم ای
نم )نم کنم ذرینم منم ہ،نم مدرنم کنئک تنم منم سنم دینم جئنم تنم اآ سنم سرارک خنم کنم مWormholeنم Umbilicalنیفنم ورپ منم ہ لنم (

نم بنم ہ لنم کنم ختیصنم کنم حلمنم ہ،نم اآ سنم بنم ہ لنم کنم تنم کنم بنم مدرنم کنئک تنم بنم کنئک تنم سنم جانم ہجیتنم ہ،نم اورنم ی�걔ں
اینم ننم کنئک تنم ووجدنم منم آیتنم ہ��.

10.��4شنم 
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نم )نم اورنم اآ سنم کنم سھت�걔ںنم ننم تک تنم کنم ہنم کنم آینم مرہجنم بلنم منہمنم کGuthنم Alanپ ؤنم کنم رظن ےینم کنم بیننم اینم گنم (
نم ت ہبنم گہنم منم اینم ننم کنئک تنم کنم پاشئنم کنم امننم کنم اجزک تنم دینم ہ،نم بلطنم خءنم کنم انای طنم اورنم اآ سنم سنم حنم خءنم ک
نم اینم بنم بنم والنم خکنم کنم بکعنم بلطنم خءنم کنم گدنم اینم حنم خءنم والنم خکنم کنئک تنم کنم اناپ منم کنم پنم وگیئنم ن
ًانم ہنم تنم ہجئنم یگ،نم ننم کنئک تنم اپنم من نم کت،نم اآ سنم کنم بدنم پنم وجنم ت ہبنم کنم جئنم گ،نم وہنم بنم ہ لنم کنم انرنم ہگ،نم جنم کنم فر

خدنم پانم ک ےنم یگنم ننم کنم ہر ےنم مننم کنم ہپنم کنم جئنم یگ��.

نم اگ�ہچنم  ہینم سرانم رظن ہینم ق یسنم ہنم لنم بح لنم رییضیتنم خک�걔ںنم پنم منم ہ،نم کنم مل�걔ںنم سنم ننم ننم ہنم کنم اگنم تانیئنم کنم ب
ِمنم بنم م نم ب ینم مارنم احای طنم سنم وضنم کنم گنم طقی�걔ںنم سنم اکنم کنم د ینم جئنم تنم ننم کنئک تنم کنم تنم کنم امننم ہ،نم 
نم جنم ہر ینم کنئک تنم نقلبنم رہشئنم ہکنم بنم کننم کنم سنم ب ھنم رہنم ہیگنم تنم ہکسنم ہنم کنم ہر ےنم جشننم فنم کںینم کنم وہ
نم اسنم ہنم کنم لنم چڑنم دںی،نم وہنم ننم کنئک تنم کنم گنم بنم پنم اسنم پایننم کنئک تنم سنم المننم والنم سرارک خنم کنم بنم ہننم سنم پ
نم اآ سنم منم سنم گرنم کنم ننم کنئک تنم منم داخنم ہجںیئ،نم بنم شنم ابنم تنم کنم ننم جکسنم کنم  ہینم سرانم کتنم کنم کنم جئنم گ،نم کنم از
نم کنم مدرنم اورنم بنم کنئک تنم کنم المننم والنم سرارک خنم منم سنم گرننم انیئنم منم ہگ،نم اورنم اگنم بنم ہ لنم ب ینم ج�تمنم کنم ننم تنم خہص
نم تنم دہنم بنم ننم ہگ،نم اننم امرنم کنم رظننم انازنم کدینم جئنم تنم بنم کنئت�걔ںنم کنم امننم ہنم سنم ابتینم کنم درواز ےنم ک لنم دینم ہ،

 ہینم ابتینم ننم صفنم ہر ےنم جشن�걔ںنم کنم لنم ہیگنم بنم کنئک تنم کنم لنم ب!

ِینم غرنم لننم چیہنم وجنم ل نم اآ سنم صرک تنم منم ہنم کنئک تنم کنم مک تنم وحک تنم پنم سنچنم کنم بئنم کنئت�걔ںنم کنم اینم اینم خناننم کنم ز
نم انءنم طرنم پنم اپنم ن�걔ںنم کنم آگنم سنم آگنم باھتنم چنم جنم رہنم ہ،نم اآ سنم کنئیتنم اجعنم کنم ننم کیئنم آغزنم ہنم اورنم ننم کیئنم انپ م،نم کنئیت
ِعنم ارتءنم سنم گرںینم یگنم اورنم آخنم کرنم موپ م نم اناد ینم سنم پنم پنم ایوبا بنم منم بننم کنم گنم طقی�걔ںنم کنم م قبنم پانم ہکنم 
نم ہجںیئنم یگنم لنم بنم ما یعنم اننم کنم اجعنم ابتینم کنم حلمنم ہگ،نم مرہجنم بلنم منہمنم اینم اہنم سا لنم کنم جنم دینم ہنم کنم آی
نم ہر ینم اپنم کنئک تنم ف ینم طرنم پنم پانم ہیئنم تنم ینم اینم سچنم سنم مبنم کنم تنم ینم ٹنم ٹ بنم بنم  یبنم کنم ط حنم پانم ک
ِمشچنم ترنم سنم دینم سنم ہنم وجنم اینم مدرنم کنئک تنم منم موجدنم ت،نم اورنم اآ سنم ننم ب نم ئگنم ت،نم ہنم اینم انیئنم تیقنم یتفنم تبینم کنم 

کنئک تنم بننم کنم فنم کنم تکنم اگنم کنم اننم کنم اپنم کنئک تنم تہنم سنم دوچرنم ہنم تنم زنیگنم کنم تنم بقارنم رہنم کس��.

نم  ہینم واضنم ننم ہکسنم کنم بنم کنئک تنم کنم حنم تنم مدرنم کنئک تنم کنم مروثنم خ صئنم کنم حلمنم ہیگ،نم طک تنم داننم ابنم تنم س
نم ننم کسنم کنم فک تنم کنم منم وقیتنم اورنم مد ےنم کنم ذراک تنم وہنم خایصک تنم ک�걔ںنم رکنم ہنم جنم کنم وہنم اظرنم ک ےتنم ہ،نم ای
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ِننم فک تنم کنم حنم ہ�걔ںنم اورنم رہنم کنئک تنم منم اینم  یسنم ہ�걔ں،نم دوس ینم طفنم  ہی نم طفنم  ہینم بنم ہکسنم ہنم کنم  ہینم خایصک تنم وقا
نم امننم بنم موجدنم ہنم کنم کنم خایصک تنم صفنم ارتیئنم حدثک تنم کنم ننم ہ�걔ں،نم م لنم کنم طرنم پنم ہکسنم ہنم کنم کنم حنم خیئ
نم حتلنم ہ�걔ںنم وجنم سنم اینم  یسنم ہ�걔ںنم اورنم تابینم اینم جنم تانیئنم کنم حلمنم ہ�걔ںنم اورنم جنم پ ؤنم دورنم کنم آخنم پنم غنم حنم خءنم ک
نم انای طنم ہانم ہنم تنم اآ سنم ننم اننم بنم  یسنم منم خیئنم حتل�걔ںنم منم سنم کنم اینم کنم بنم کنم تیجنم وہجنم کنم ان بنم کنم لنم ہ،نم خیئ
نم حتلنم کنم  ہینم ان بنم بد ینم ذراک تنم کنم بنم  یسنم خایصک تنم اورنم اننم کنم دریمننم کرفمنم وقت�걔ںنم کنم ینم منم بنم اہنم ہ،نم بنم  ہی
نم فیئنم س�걔ںنم کنم تادنم بنم منم کتنم ہ،نم چہچننم ہکسنم ہنم کنم بنم کنئک تنم مدرنم کنئک تنم سنم منم خایصک تنم کنم حلمنم ہ،نم اور
نم زنیگنم اننم بنم کنئت�걔ںنم منم سنم بنم کنم پنم منم ہ،نم ینم صفنم اننم کنئت�걔ںنم پنم ج�걔ںنم طیتنم وقاننم ہر ینم موجدہنم کنئک تنم س
نم مبنم رکنم ہ�걔ں،نم  ہینم بنم امننم ہنم کنم وراثنم اصل�걔ںنم کنم کیئنم تنم منم ہنم جنم کنم رونم سنم بنم کنئیتنم تڑ ینم ب

ِرہنم طک تنم لنم مس نلنم ( نم )نم کنم تزینم ہنم کنم کنئت�걔ںنم کنم لسنSmolinنم Leeتیلینم کنم سھتنم بکلنم مدرنم کنئت�걔ںنم کنم  یسنم ہ�걔ں،نم م
نم شکنم منم بنم ڈاروننم کنم سنم کیئنم اص لنم کرفمنم ہکسنم ہنم وجنم بلاسنم طرنم پنم زنیگنم اورنم عشرنم کنم ظرنم کنم حلصنم افایئنم کتنم ہ،
ببنم امننم  ہینم ہنم کنم مدرنم کنئک تنم منم موجدنم کنم ذہتننم ننم بنم کنئیتنم بیئنم ہ�걔ں،نم اورنم اسنم بنم ارادہنم زنیگنم اورنم عشر پجس نم زیدہنم دل

کنم لنم مافنم خایصک تنم د ینم ہ�걔ں��.

نم اننم تپ منم رظنیک تنم منم سنم کیئنم بنم ق یسنم پوازو�걔ںنم سنم زیدہنم حنم ننم رک،نم لنم کنئک تنم کنم سنئنم یفنم ال لنم ابایئ
نم ماحنم منم ہ،نم  ہینم رظنیک تنم اآ سنم امننم کنم بح لنم اظرنم ک ےتنم ہنم کنم اگنم ہر ےنم جشن�걔ںنم کنم آخ ینم تنم منم کنم سمنم کن

بنم پتنم ہنم تنم بعشرنم م قنم کنم ننم کنم کنم ننم کنم صرک تنم منم بح لنم موجدنم رہنم یگ��.
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گرہا�걔ںنم ب ب

انت گت دنںیئ

ِینم بنم لئنم گنم وہنم کنئیتنم اخپ منم سنم بنم ننم کنم مزہ ہعنم امنک تنم کنم خک�걔ںنم پنم م نم پنم ب بنم منم وجنم اونکنم رظنیک تنم ز
نم ت،نم لنم اننم خک�걔ںنم کنم ف�تسنم کیفنم طلینم ہ،نم منم جنم بنم کنئک تنم کنم اخپ منم پنم لنم دینم ہ�걔ں،نم عپ منم طرنم پنم کیئنم ننم کیئ

نم نم پنم سا لنم کدینم ہ،نم  ہینم رظن ہینم کنم اآ سنم ط حنم سنم ہ،نم کنئک تنم اینم خ صنم زیدہنم سنم زیدہنم حModelنم Cycleدور ینم خکنم 
نم نم کنم شرنم ہیتنم ہنم لنم بئنم ہنم کنم لنم خنم ہننم کنم دوبرہCrunchنم Bigتنم پنم کنم بنم سیتنم ہ،نم بنم کننم 

نم )نم  ہینم عنم ہنم جر ینم رہنم ہ،11.��1ابیتنم ہنم اورنم پ ؤنم اورنم سا ؤنم کنم اگنم دورنم کنم لنم پنم شوعنم کدینم ہنم (شنم 
نم بئنم خدنم اآ سنم عنم کنم کیئنم آغزنم ہنم ننم اخپ م،نم لنم اناد ینم دورنم کنم بنم شنم آغزنم اورنم اخپ منم ہتنم ہ،نم اآ سنم رظن ےینم ننم خًاص
نم اننم لوگ�걔ںنم سنم متلثنم حلصنم کنم ہنم ج�걔ںنم ننم ب ھنم �تمنم اورنم ہونم �تمنم کنم دور ینم حک تنم ومک تنم اورنم تنم وتبینم کنم اسیط

)Mythologies.نم سنم اثنم ق لنم کنم ہ��(
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یینم ہ��.نم رہنم دورنم اینم بنم بنم س
ت نض بی نٹ نم دور ینم کنئک تنم کنم خک��.نم کنئک تنم بنم ہنم کنم اورنم پتلنم مد ینم حتل�걔ںنم کنم دریمننم 

شوعنم ہتنم ہنم اورنم اینم بنم کننم پنم خنم ہتنم ہ،نم جنم وقنم منم  ہینم تابینم مسنم ہ��.

11.��1شنم 

پئ�걔ںےنم طرنم پنم پشیننم نکنم ہ، نم منم ننم اخپ ِمنم کنئک تنم پنم دونم منمنم تینم کنم ہنم وجنم سنئنم اصل�걔ںنم پنم منم ہ،نم رہنم دونم اپنم ا
نم بنم کننم خاہنم کنم دورنم ہ،نم خدنم کنئک تنم کنم ہنم کنم لنم ننم ونیوبدنم ہجننم کنم امننم خہصنم بکننم لنم ہ،نم دوس ینم طف
نم شنارنم سگیم�걔ںنم کنم اینم مودنم عےصنم کنم بنم کنئک تنم کنم ہنم کنم لنم اینم ترینم خلنم پنم منم ب لنم جننم بنم گ ی

ییسنم پانم کتنم ہ��.

)نم اینم اینم سنم م قنم کنم امننم پنم منم ہنم وجنم لمودنم رفرنم سنم انرمنم پوسنم (Modelرہنم دونم خکنم (
Information نمProcessing.ںنم کنم لنم  ہینم امنم کنم زیدہنم گپ منم وجشنم کنم حلمنم ن���걔نم پنم قدرنم ہیگ،نم لنم ہنم گپ منم خننم وال(

نم )نم کنم روشنم پنم  ہینم ہنم کنم  ہینم منم اورنم اب ینم انای طنم اورنم رفرنم کنم ننم ننم لنم اآ سنم منم بModelنم Cycleدور ینم خکنم (
نم خنم ننم ہننم والنم اینم لنم حلصنم تارنم ہ،نم اآ سنم سنم ب ؤنم کنم اینم صرک تنم  ہینم ہنم کنم رہنم دورنم کنم قرنم منم ہ،نم اآ سنم رظن ےینم ک

ووآ سنم ( ی
ن نم )نم کنم ط حنم جنم بنم والنم اپنم پونم سنم منم ہیگ،Phoenixاینم م لنم صرک تنم کنم م قبنم رہنم ننم دورنم کنم کنئک تنم قق

نم پایننم کنئک تنم کنم بقک تنم سنم جنم لنم والنم کنئک تنم اپنم س تخنم اورنم نپ منم کنم تنم ک ےنم یگنم اورنم خدنم اپنم عابئک تنم وونادرنم ت
ک ےنم یگنم حنم کنم اینم برنم پنم اگنم بنم کننم اآ سنم سر ینم تینم کنم اصفنم کد ےنم گ��.

نم اگ�ہچنم رظن ہینم خہصنم پنم ششکنم ہنم لنم اآ سنم کنم اپنم طنم مک تنم ہ،نم پنم منم تنم اآ سنم کنم کرگنم لحئنم عنم کنم نننم دہنم ہ
نم جنم کنم تنم سیتنم کنئک تنم کتفنم کنم اینم انیئنم درجنم پنم پنم کنم بئنم بنم کننم منم نفءنم ہننم کنم واپنم اب ے،نم ک

نم نم وقک تنم کنم ہننم رضور ینم ہنم وجنم سا ؤنم کنم آخ ینم ماحنم پنم اتنم اطتقرنم ہجئنم کAnti-Gravitationalاطتقرنم ضنم تذ یبنم 
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یمنم کنم بنم مہلبنم ک ےنم اورنم تذ بنم کنم تہنم نکنم وقک تنم کنم بنم بابنم کنم کنم ب
ٹ نٹ یپ نم دھکنم سنم انرنم کنم طفنم گیتنم کنئک تنم کنم مم

عنم کد ے،نم ابنم کیئنم اینم وقک تنم ہر ےنم عنم منم ن،نم اگنم اینم وقک تنم ہنم تنم بنم اآ سنم کنم خایصک تنم عنم وغبینم ہ�걔ںنم یگ��.

نم قر ینم کنم یدنم ہگنم کنم بنم بنم کنم دوراننم کنم ملحنم پنم اینم ہنم اینم موضنم وقک تنم پ ؤنم کنم ملحنم منم بوئنم کرنم آیئ
نم ت،نم لنم  ہینم بنم ذہنم منم رہنم چیہنم کنم وہنم پ ؤنم خءنم کنم اننم حتلنم کنم وہجنم سنم پانم ہانم تنم وجنم بنم غنم منم ہنم اورنم اآ س
نم کنم بنم جنم انای طنم ہجتنم ہ،نم چ یٹ،نم سدہنم اورنم جنم لنم ہیئنم کنئک تنم کنم اتنم غنم منم حتلنم منم ہننم خرجنم ازنم قآ سنم ن،
نم لنم ب ےنم پننم کنم اینم پہنم کنئک تنم کنم لنم وجنم سا ؤنم کنم عنم منم ہ،نم رہنم جنم بلطنم خءنم کنم انپ منم کنم لنم بکلنم دوس ی
نم بک تنم ہ،نم  ہینم صرک ِتنم ح لنم کنم پنم کنم اآ سنم کنم ونکنم پنم مازننم کننم کنم مادف،نم پنم فرًانم النم جئنم کنم ینم زیدہنم آسن

ہ،نم لنم پنم کنم دوبرہنم اآ سنم کنم ونکنم پنم کانم کننم منم کپ منم ہگ��.

نم اگ�ہچنم مرہجنم بلنم منم سنم کنم ط حنم ننم بنم لنم جئنم تنم اورنم بنم منم ماحنم موجدنم ہ،نم اننم منم سنم اینم ب بنم دوپ م
ِینم بنم آینم ت،نم وجنم نپ منم اینم مودنم رفرنم پنم واپنم ننم پئنم جننم والنم انازنم ینم غنم رجنم پینم انازنم منم واقنم ہ ےت نم منم ز
نم ہنم وہنم اینم مودنم مک تنم منم اپنم حنم حتلنم کنم پنم ج ےتنم ہ،نم ینم وہنم اص لنم تنم جنم کنم روشنم منم حاریتنم مک تنم کنم رظن ہی
نم انںینم ص ینم منم سنمنم آینم ت،نم دور ینم کنئک تنم کنم خکنم اآ سنم منم کنم حنم ننم دی،نم کنئک تنم کنم اینم ککنم سنم ت لبنم کنم جکس
نم ہنم جنم کنم چ یبنم رتفنم رتفنم خنم ہنم رہنم ہ،نم دوبہنم چ یبنم ننم د ےینم جننم پنم اسنم بح لنم کنم ننم کنم بنم ہننم ہ،نم لنم چکن

کنئک تنم خدنم غنم رجنم پینم تیلینم کنم عنم منم ہنم اآ سنم لنم  ہینم خدنم کنم "چ یب۔”نم ننم د ےنم کس��.

نم پنم رظننم منم ینم لنم ہنم کنم کنئک تنم کنم مرنم ہننم کنم ملحنم درالصنم اآ سنم ملحنم کنم النم ہنم جنم منم  ہینم پنم ت،نم ککن
نم )نم گپ منم ہنRadiationنم Backgroundبرہنم کنم پنم کںیئنم واپنم کنم شوعنم ہگ،نم ٹ ینم ہیتنم پنم م ینم شںیعنم (

نم لنم اورنم پہنم کیئنم عصنم دوبرہنم سدہنم اورنم بد ینم ابایئنم ذرو�걔ںنم منم وٹنٹنم ل،نم بنم کننم سنم ذرانم پنم کنم حتلنم بنم کن
نم سنم ذرانم بنم کنم حتلنم سنم منم جنم ہ،نم لنم متقبنم کنم  ہینم سنم تثنم صفنم سنم ہ،نم وجنم بنم فک تنم داننم موجدنم ہگنم اس
نم سا ؤنم شوعنم کننم کنم بنم بنم کنم بنم س لنم تنم کںیئنم دورنم ہنم رظننم آںیئنم یگ،نم اگ�ہچنم کنئک تنم سننم لنم ہنم لنم اس
ا بنم بنم پنم رظننم آئنم یگ،نم اآ سنم فبینم رظن ینم کنم وہجنم روشنم کنم مودنم رفرنم سنم پانم ہننم والنم پنم رہنم جننم کنم عنم ینم پڑنم (

Lag.نم ہ��(
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نم )نم ننم ثتبنم کنم کنم پڑنم ینم پنم رہنم جننم کنم عنم کنم ط حنم دور ینم کنئک تنم کTolmanنم Richardنم منم رچڈنم وٹملنم (1930
نم )نم کنم پدہنم چکنم کتنم ہ،نم بنم سدہنم دلنم ہ،نم کنئک تنم ننم اپنم آغزنم کنم لک تنم منم بنم  یسSymmetryظرہ ینم متقبنم (

نم حارک تنم شع�걔ںنم کنم شنم منم خرجنم ک،نم بنم ازا�걔ںنم سرو�걔ںنم ننم بنم حارک تنم خرجنم ک،نم کنم بنم س لنم کنم بنم سرو�걔ںنم سنم ب ی
نم خءنم منم اننم کنم خرجنم کدہنم حارک تنم بنم بنم کنم خردہنم کدہنم حارک تنم کنم بابنم ہئگ،نم چہچننم جنم کنئک تنم سا ؤنم سنم گرنم ک
نم بنم کننم تنم آئنم یگنم تنم حارک تنم کنم مارنم بنم بنم سنم کیفنم زیدہنم ہیگ،نم اآ سنم وہجنم سنم کنم بنم س لنم بنم جنم کنئک تنم سن

شوعنم ہیگنم اورنم آجنم کنم کتفنم پنم آئنم یگنم تنم اآ سنم کنم اوسنم درہجنم حارک تنم آجنم سنم بنم زیدہنم ہگ��.

ییےنم  کل ییےنم مدہنم آئنم سئنم کنم موفنم  کل نم کنم تنم فاہنم کتنم ہ،نم حارک تنم خرجنم کننم والنم سرو�걔ںE=mc2 ہینم زائنم تانیئنم 
ٹسنم ی
ئ یپ نم منم ہیئروجنم جنم ہنم عصنم کنم ینیلکیئنم تالمک تنم کنم بنم لہنم جنم بر ینم عصنم منم بتلنم ہ،نم لہنم کنم ینکل

نم نم پوٹننم اورنم تنم ینٹاننم ہ ےتنم ہ،نم لنم اآ سنم مزک ےنم کنم وزننم چنم پوٹون�걔ںنم اورنم تنم ینٹاون�걔ں26مزک ےنم منم چنم 
نم کنم بابنم ننم ہتنم بنم اآ سنم سنم اینم فنم کنم ہتنم ہ،نم "گنم شہ۔”نم مدہنم ک�걔ںنم گا ؟نم  ہینم مدہنم اطتقرنم ینیلکیئنم وقت�걔ںنم کنم پانم کدہ
ٹسنم کنم اسپ منم کنم ذہمنم دارنم ہنم اورنم سرو�걔ںنم سنم ننم والنم تانیئنم کنم منم ب��.

ئ یپ تانیئنم کنم صرک تنم منم خرجنم ہگ،نم ینم اخاجنم ینکل

نم مد ےنم کنم اآ سنم ط حنم تانیئنم منم ب لنم جننم ہنم کنئیتنم سا ؤنم کنم پ ؤنم سنم منم کتنم ہ،نم تانیئنم کنم تذ یبنم وقک تنم اآ سنم کنم باب
نم مد ےنم کنم تذ یبنم وقک تنم سنم منم ہ،نم وٹملنم ننم ثتبنم کنم کنم سا ؤنم کنم ملحنم پنم  ہینم زائنم تانیئنم اناپ منم کنم رفرنم کنم تنم ت
نم کیتنم ہ،نم اگنم کنم ط حنم سنم کنئک تنم بنم کننم سنم ذرانم پنم واپنم اچنم کسنم تنم اآ سنم کنم پ ؤنم سا ؤنم سنم زیدہنم رفرنم پنم ہگ،
نم دووس ےنم الم ظنم منم رہنم بنم کننم پنم سنم بانم ہگ،نم ننم کنم طرنم پنم رہنم دورنم منم کنئک تنم زیدہنم دورنم تنم اورنم زیدہنم لنم عےص

کنم لنم پنم یگ��.

نم کنئیتنم دورنم کنم نقلبنم پنم ینم غنم رجنم پینم ہننم منم کنم بنم نقلبنم فنم ن،نم  ہینم حنم حکک تنم کنم نگینم ماک تنم م
نم سنم اینم ہ،نم تانیئنم کنم ذخہنم ہننم درالصنم تانیئنم کنم عپ منم دس یبنم کنم بنھنم ہ،نم وجنم تذ یبنم طرنم پنم اپنم اظرنم ب ےنم ہ ےتنم ہئ
نم ادوارنم منم کیتنم ہ،نم اآ سنم صرک تنم منم ملنم دورتینم ووقعنم پینم ننم ہکس،نم کنئیتنم ارتءنم وقنم کنم اینم خ صنم وقنم منم ہت
نم ہ،نم اگنم ا یسنم خکنم کنم لنم کنم ہنم میضنم کنم طفنم جںیئنم تنم اننم کنئیتنم ادوارنم کنم اخرنم اورنم تنم ش حنم پیگنم پانم کیتنم ہنم اور
نم منم منم کنئیتنم دورنم اتنم طلینم ہج ےتنم ہنم کنم اننم ہنم پنم کنئک تنم منم منم حاریتنم مک تنم کنم حتلنم سنم منم ن

کنم جکس��.
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نم وٹملنم کنم بنم دوس ےنم طک تنم داون�걔ںنم ننم بنم کنم اورنم طنم عالمنم کنم ننہنم کنم ہنم وجنم اینم کنئیتنم دورنم کنم پنم اورنم سن
نم کنم ماحنم منم متقبنم کنم ننم ک ےتنم ہ،نم بنم بنم کنم وجنم ترنم عپ منم طرنم پنم ق لنم کنم جتنم ہنم اآ سنم کنم رونم سنم کنئک تنم کنم آغز
نم منم بنم ہ لنم موجدنم ننم ت،نم وقنم گرننم کنم سھتنم سھتنم سرو�걔ںنم کنم مپ منم ہننم اورنم دوس ےنم طنم عالمنم کنم ن
نم منم بنم ہ لنم ووجدنم منم آئ،نم جنم کںیئنم ووجدنم منم آںیئنم تنم بنم ہل�걔ںنم کنم تادنم بنھنم ل،نم سا ؤنم اورنم اناپ منم کنم آخ ی
نم ماحنم منم دب ؤنم کنم بثعنم مدینم بنم ہ لنم ووجدنم منم آںیئنم گ،نم ہکسنم ہنم کنم بنم ہ لنم ممغنم ہکنم ب ےنم بنم ہ لنم بںیئ،
نم چہچننم جنم کنئک تنم بنم کننم کنم دہننم پنم ہیگنم تنم تذ یبنم صرک ِتنم ح لنم بنم بنم کنم ابایئنم ماحنم کنم ننم خ یصنم پہ
ہیگ،نم اگنم کنئک تنم کنم اچنم کنم اگنم دورنم کنم لنم واپنم ہننم ہنم تنم اآ سنم کنم آغزنم منم کیفنم بنم ہ لنم موجدنم ہ�걔ںنم گ��.

یٹننم شلمنم ہ�걔ںنم یگنم تنم پنم ح پ
ت نج نم چہچننم اگنم تنم اینم ہننم ہنم تنم رہنم آننم والنم کنئیتنم دورنم منم پنم دورنم کنم طنم نپ منم اورنم س

نم حکک تنم کنم دوس ےنم قونننم کنم انع یطنم اثاک تنم سنم فارنم کنم کیئنم صرک تنم ن،نم اآ سنم سنم ب ؤنم کنم صرک تنم  ہینم موضنم ہنم ک
نم رہنم ننم کنئیتنم دورنم کنم آغزنم کنم لنم کنئک تنم جنم بنم واپنم اچنم یگنم زیدہنم وقک تنم سنم اچنم یگ،نم پنم دورنم کنم تپ منم اجپ منم اور

آثرنم تہنم ہجںیئنم گ��.

نم  ہینم سنم منم ہنم کنم اآ سنم خکنم منم کنم چنم زیدہنم دلنم ہ،نم اگنم رہنم دورنم دوس ےنم سنم طنم طرنم پنم کنم ہانم ہنم تنم پنم اآ سنم ک
نم کنم منم ہنم کنم ادوارنم اینم دوس ےنم سنم منم ہنم ینم اینم ہنم کنئک تنم ہنم وجنم تنم منم ہ،نم ادوارنم بئنم خدنم عہنم اور
جصنم ہنم اورنم اننم کنم ماز ینم طرنم پنم موجدنم کنئیتنم ینم اینم تاتنم منم موجدنم کنئیتنم کنم اینم جنم منم رکنم ہ،نم  ہینم صرک ِت

ن ثش تٹ نم م
نم ح لنم دوسانم جنم لنم والنم رواتینم کنم بقک تنم ہنم ج�걔ںنم دوسانم جنم لنم والنم کنم پآ سنم پنم جنم کنم کیئنم یدداتشنم ننم ہیت،نم ک

ط حنم کنم جئنم کنم اینم ہنم شنم ننم دوسانم جنم لنم ہا ؟

نم اینم دوسانم امننم  ہینم بنم ہنم کنم حنم حکک تنم کنم دوس ےنم قونننم کنم تڑ ینم  یسنم خفنم ورز ینم ہجئنم ینم کنم کنئک تنم اچنم ک
واپنم آ ےتنم ہئنم ککنم کنم چ یبنم د ےنم د ے،نم دوس ےنم قونننم کنم تنم ہننم والنم نننم کنم بلنم کنم کنم منم ہگا ؟

نم اآ سنم دوس ےنم قونننم کنم بوئنم کرنم آننم کنم اینم سدہنم  یسنم م لنم پفپ منم کنم یوبلتنم سنم تنم ہکنم اڑننم ہ،نم پفپ منم کنم ملنم کل�걔ں
نم کنم ک ےنم منم سنم دھنم دھنم کنم دوبرہنم یوبلتنم منم ڈالنم واقنم وجئنم شنم لننم کنم مادفنم ہ،نم فنم کنم النم چننم والنم بک ت
نم ہ،نم درالصنم  ہینم حنم حکک تنم کنم دوسانم قونننم ہنم وجنم میضنم اورنم منم کنم تنم دینم ہ،نم اسنم وقنم کنم تنم کنم ہ،نم چہچننم اآ س
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قونننم کنم تڑننم کنم عنم وقنم کنم النم چننم کنم مادفنم ہ��.

نم )نم ننم تزینم پنم کنم کنم اینم دوبرہنم سیتنم کنئک تGoldنم Thomasسٹنم کنم دہیئنم منم اینم فنم طک تنم داننم ت سمنم وگڈلنم (
نم کنم سا ؤنم کنم ملحنم منم وقنم کنم پنم کنم ب ؤنم ہکسنم ہ،نم اآ سنم ننم کنم کنم اآ سنم وقنم موجدنم م قنم کنم ذہنم بنم اآ سنم النم ع
نم منم شلمنم ہگ،نم اآ سنم وہجنم سنم وہنم اننم کنم لنم وقنم کنم موضا یعنم ینم احسیتنم سنم پنم النم د ےنم گ،نم اآ سنم لنم سا ؤنم کنم ملحنم م
نم موجدنم بنش ےنم چو�걔ںنم کنم واپنم دوڑ ےتنم ننم دینم گنم بنم اننم کنم لنم واقک تنم آگنم کنم ہنم بیھنم گنم جنم ہر ےنم ل
نم بتھنم ہ،نم م لنم کنم طرنم پنم اننم کنئک تنم سیتنم ننم بنم پنم رظننم آئنم یگ،نم ہر ےنم ملحنم کنئک تنم منم پ ؤنم ہنم رہنم ہنم اور
ذہنم عنم کنم ررک خنم آگنم کنم ہ،نم لنم اننم کنم رظنو�걔ںنم منم ہر ینم کنئک تنم سیتنم ہیئنم اورنم ذہنم عنم پنم کنم جتنم مآ سنم ہگ��.

نننم ہنکنم ننم بنم کنم عہصنم النم وقنم کنم کنئک تنم پنم غرنم وفنم کنم لنم بنم ازا�걔ںنم اسنم اپ1980ا یسنم ( ییف ٹ
ٹ نم )نم کنم دہیئنم منم س

نم Quantumسنم سنم ب ینم غنم قارنم د ےنم کنم تکنم کدی،نم پنم پنم ہنکنم کنم خ لنم تنم کنم دور ینم کنئک تنم پنم قر ینم منک تنم (
Mechanics) نم کنم اط قنم کنم لنم تنم وقنم متقبنم(Symmetryںنم ثتبنم ہانم کنم قر ی�걔نم )نم کنم رضورک تنم ہ،نم بنم ازا

-Gellنم Murrayمنک تنم کنم موہجنم مر ینم شنم منم اآ سنم کنم گشئنم ن،نم ح لنم ہنم منم دونم طک تنم داون�걔ںنم م ےنم گنم منم (
Mann) سایزنزنم ہرٹنم ییم بج نم )نم ننم قر ینم طک تنم کنم وقاننم منم اینم تامنم پنم بنم کنم ہنم جنم کنم م قبHartleنم James)نم اورنم 

نم وقنم کنم متقبنم کنم برہنم سنم لوگنم کنم کنم دینم جئنم کنم آینم کیئنم اینم ن جئنم بآمنم ہ ےتنم ہنم جنم کنم ہر ےنم اآ سنم کنئیتنم دورنم م
نم Andreiمےدہہنم کنم جکسنم ہ،نم تنم ح لنم کنم ننم جکسنم کنم کنم ن جئنم بآمنم ہ�걔ں،نم اینم رو یسنم طک تنم داننم آنر ےنم لنم (

Lindeنم )نم ننم کنئیتنم تہنم سنم ننم کنم امنک تنم پنم بکلنم عہنم انازنم منم کپ منم کنم ہ،نم اآ سنم ننم اپنم کنم کپ منم کنم آغزنم پ ؤ
ننم حتل
ٹن
نم (ب بنم سپ م)نم کنم تیضنم وتیجنم سنم ہنم شوعنم کنم ہ،نم الصنم رظن ےینم منم فضنم کنم گنم تنم کنم ابایئنم کنئک تنم کنم کا

نم باننم خءنم سنم متلثنم رکنم ہنم وجنم عریضنم طرنم پنم کنئک تنم کنم منم عےصنم کنم لنم لنم انیئنم ت ینم سنم برہنم کنم پیت
ننم حتلنم رہنم جنم ی�걔ںنم ننم ت،نم  ہینم جنم جنم منم تنم اور1983ہ،نم 

ٹن
نم نم منم آنر ےنم ننم تزینم کنم کنم ابایئنم کنئک تنم منم کا

نم کنم بنم بکلنم بنم قعہنم ت،نم اینم جنم زیدہنم باننم ت،نم دوس ینم جنم انیئنم زیدہنم تنم ت ینم جنم بنم ک،نم اآ سنم کنم ن جئنم ک
نم م قبنم وجنم ع ےقنم زیدہنم باننم تنم وہ�걔ںنم پ ؤنم تنم تنم اورنم اآ سنم کنم بنم ازا�걔ںنم کنم ہننم کنم رفرنم تڑ ی،نم چہچننم پ ؤنم کنم عنم زیدہ
نم اننم عوق�걔ںنم منم زیدہنم ہا،نم لانم وجنم ع ہقنم اتًاقنم زیدہنم اننم تنم وہنم زیدہنم رفرنم سنم اورنم زیدہنم دینم تنم پنم چہچننم اآ سنم ننم کنئک ت
نم کنم حنم منم زیدہنم حنم پنم قنم کنم ل،نم آنر ےنم اآ سنم صرک ِتنم ح لنم کنم ڈاروننم کنم ارتءنم ینم اقدیک تنم سنم تنم دینم ہ،نم اگ�ہچ
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نم اینم اوچننم درجنم کنم اننم حتلنم پنم جننم کنم منم  ہینم ہنم کنم بنم زیدہنم تانیئنم اداھرنم لنم جئنم لنم اآ سنم کنم اجنم بنم اآ س
نم ع ےقنم کنم حنم منم ہننم والنم بنم زیدہنم اضےفنم کنم صرک تنم منم لمنم جتنم ہ،نم چہجننم وجنم ع ہقنم جنم زیدہنم تانیئنم اداھرنم لنم ہ

وہنم بنم ہیئنم کنئک تنم کنم اتنم ہنم زیدہنم حنم پنم غبلنم آجتنم ہ��.

وو�걔ںنم م یھ
ٹ بجھمگ نم ا بنم چکننم پےنلنم کنم  ہینم عنم رہنم قنم کنم ضطبنم سنم آزادنم ہتنم ہنم اآ سنم لنم کنئک تنم چ ٹنم چ یٹنم کنئت�걔ںنم کنم 

نم بنم جیتنم ہ،نم اننم منم کنم بنم ت ینم سنم پ لنم رہنم ہ ےتنم ہنم اورنم کنم بکلنم ن،نم جنم عوق�걔ںنم کنم باننم تانیئنم زیدہنم ہیت
نم ہ،نم اننم کنم پےنلنم کنم رفرنم الصنم رظن ےینم منم بیئنم ئگنم رفرنم سنم کنم زیدہنم ہیتنم ہ،نم ا بنم چکننم کنئک تنم کنم زیدہنم تنم حنم ان
نم ت ینم سنم پتلنم عوق�걔ںنم کنم قنم منم ہتنم ہ،نم اآ سنم لنم پےنلنم کنم ملحنم کنم بنم کنم کنئک تنم منم کیئنم اینم ننم اٹنم پ
ِلحمنم ووقعنم بنم اننم زیدہ نم طرنم پنم بنم منم کنم جئنم تنم وہنم اننم عوق�걔ںنم کنم انرنم ہگ،نم چہچننم نیعنم منم ہنم کنم کنئک تنم منم ہرانم 
نم پلنم ہئنم عوق�걔ںنم منم سنم کنم اینم منم ہ،نم ل ےنم کنم ح بنم ک بنم سنم پنم چنم ہنم کنم  ہینم ب ےنم بنم چوٹ�걔ںنم کنم ن

نم گنم زیدہنم ت ینم سنم پنم گ��.10

نم چہچننم نیعنم منم ہنم کنم جنم ہنم ُکنم کنئک تنم سنم رہنم ہ�걔ںنم وہنم درالصنم آغزنم منم بنم ب�걔ںنم منم سنم کیئنم بانم بنم ہنم اورنم اآ س
نم سنم برہنم کنم اینم بنم ہ�걔ںنم وجنم ابنم پ لنم رہنم ہ�걔ں،نم درنم حنم اآ سنم کنم خکنم منم پےنلنم کنم  ہینم عنم لزوا لنم ہنم جنم ک
نم بنم اپنم زنیگنم کنم دورنم پر ےنم کنم چنم ہ ےتنم ہنم اورنم منم رہنم ہ ےتنم ہنم تنم کنم بنم اینم بنم ہ ےتنم ہنم وجنم ابنم پےنلنم ک
نم ابایئنم ماحنم منم ہ ےتنم ہ،نم چہچننم  ہینم خکنم بنم پنم ب بنم منم بننم کنم گنم بنم کنئت�걔ںنم کنم رظن ےینم کنم ط حنم اب ینم کنئک ت
نم کنم خکنم ہ،نم اآ سنم خکنم منم زنیگ،نم ام،نم اورنم کنئیتنم اب ینم ہ،نم ب�걔ںنم کنم پےنلنم سنم بنم والنم کنئت�걔ںنم کنم کیئنم حنم ن

ہیتنم اورنم شدینم ننم کیئنم آغز��.

نم کنم دوس ےنم کنئیتنم ب�걔ںنم کنم موجدیگنم منم ہر ےنم جشن�걔ںنم کنم ووجدنم کنم بقارنم رہنم کنم کیئنم امننم ہا ؟نم کنم  ہینم بنم کنئیت
نم خمتنم سنم مم ظنم رہنم سنم ہنم ینم دوس ےنم الم ظنم منم کنم ہر ےنم جشننم اینم م ےتنم ہئنم بنم سنم کنم ونوجاننم بنم پنم م

نم Life)نم منم چنم والنم اینم جاک تنم ماننم مننم Lettersنم Physicsنم منم فکنم لزنم (1989ہسنم ہا ؟نم ل ےنم ننم 
After نمInflation: نم منم ا یسنم سا لنم کنم وجا بنم دینم ہ،نم وہنم لنم ہ
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ت “انت ن جئت کت �فروشت مت کت جست ہت کت ایت پیتلت ہیئت کنئ�8تت مت زنیگت کت موم
ِلسنت ان ینت کت م ت نت ہیگ،ت بسقت ست است نت کت خدت ک�فرت ط�فرت پت یت مت نت نت کت 

کت ب�فرےت مت کت زیدہت ام ںیت وابت کت جس”.�”

نم ل ےنم لنم ہنم کنم چکننم اینم خ صنم بنم آہنم آہنم نقلبنم رہشئنم ہگنم اآ سنم لنم بءنم کنم اینم ہنم صرک تنم ہکسنم ہنم کنم ہ
پاننم عوق�걔ںنم سنم ننم کنم طفنم ہک تنم کجںیئ��.

نم رظن ہینم پ ؤنم کنم وجنم روپنم ل ےنم دینم ہنم اآ سنم منم وجنم چنم میآ سنم نکنم ہنم وہنم بنم کنم بنم پہنم حنم ہ،نم اآ سنم کنم ح بنم کنم م قب
نم ہر ےنم بنم سنم برہنم ندینم تنینم دوسانم بنم اتنم فلصنم پنم ہنم کنم اسنم ونر ینم سل�걔ںنم منم ظرہنم کننم کنم لنم اینم کنم ب
نم کنم منم صنم لننم پںینم گ،نم اورنم اگنم روشنم کنم رفرنم پنم بنم سنم کنم جئنم اورنم ہنم خک شنم قنم سنم اپنم بنم کنم کر ےنم پنم ہ
نم آبدنم ہ�걔ںنم تنم بنم دوس ےنم بنم تنم پنم منم ہنم اتنم ہنم وقنم لنم گ،نم اورنم  ہینم خک شنم نکنم ووقہ ہعنم بنم ا یسنم وقنم ہکسنم ہنم اگ
نم ہر ینم کنئک تنم کنم پ ؤنم لئنم گنم ح بنم کنم نیعنم م قبنم ہ،نم کنم پ ؤ�걔ںنم سنم ل ےنم کنم رظن ہینم کنئک تنم کنم مازننم حتل

نم )نم کنم بقک تنم پنم منم ہ،نم  ہینم رظن ہینم پآ سنم کنم دہیئنم اورنم سٹنم کنم دہیئنم کنم اوائنم مTheoryنم Stateنم Steadyرظن ےینم (
م لنم ت،نم  ہینم غنم منم کنئک تنم کنم رظنیک تنم منم سنم سدہنم اورنم م لنم تنینم ہ،نم اسنم اصنم شنم منم رہمنم بڈن ینم (

Hermann نمBondi) نم اورنم ت سمنم وگڈلنم(Thomas نمGoldنم )نم ننم مرفنم کواینم ت،نم اآ سنم کنم رونم سنم وقنم کنم ب ےنم پننم پ
نم کنئک تنم غنم منم ہ،نم چہچننم اآ سنم کنم انپ منم اورنم آغزنم ننم ہ،نم وج�걔ںنم وج�걔ںنم کنئک تنم پنم ہ،نم ننم مدہنم پانم ہنم کنم خلنم جنم بتنم چ
نم جتنم ہنم اورنم ی�걔ںنم اآ سنم کنم اوسنم کتفنم منم رہنم ہ،نم لنم کنم اینم ک�걔ںنم کنم مرنم وہنم ہنم وجنم پنم ایوبا بنم منم بننم ہچ
نم ہ،نم ینم پاشئ،نم ارتءنم اورنم مک ت،نم لنم ننم پانم ہننم والنم مد ےنم سنم رہنم وقنم ننم کںیئنم بنم رہنم ہنم اورنم ننم مد ے
نم کنم فاہنم ننم خنم ہننم والنم ہ،نم چہچننم ما یعنم طرنم پنم کنئک تنم کنم نرہنم منم ادوارنم منم ی�걔ںنم رہنم ہ،نم کنم اینم ع ےقنم م

ک ؤ�걔ںنم کنم ُکنم مارنم منم رہنم ہ،نم اننم ک ؤ�걔ںنم کنم عںینم منم ہیتنم ہ��.

نم مزاوتم/مازننم کنئک تنم کنم اآ سنم رظن ےینم کنم مننم لنم سنم اآ سنم سا لنم کنم وجا بنم دینم کنم رضورک تنم ننم رہنم کنم کنئیتنم مدہنم ک�걔ں
نم سنم ووجدنم منم آی،نم عوہنم ازںینم  ہینم رظن ہینم کنئیتنم ارتءنم کنم بثعنم کنئیتنم ابتینم کنم بنم معنم کدینم ہ،نم اآ سنم رظن ےینم کنم رونم س
نم کنئک تنم کنم وجایننم ابتینم کنم حلمنم ہنم ککننم ک ؤ�걔ںنم کنم اناد ینم مک تنم کنم بووجدنم ننم ک ؤ�걔ںنم کنم پاشئنم کنئک تنم کنم ہنم وجان
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نم رکنم ہ،نم ہر ےنم جشن�걔ںنم کنم تانیئنم کنم ذخئنم کنم لنم ادھنم ادھنم پننم کنم رضورک تنم ننم ہیگ،نم ننم مد ےنم کنم پاشئ
نم اننم تزہنم  ہبنم تزہنم منم منم کیتنم رہنم یگ،نم اننم صفنم اتنم کننم ہگنم کنم جنم اینم ک�걔ںنم سنم تانیئنم کنم ذخئنم خنم ہننم ل
نم تنم وہنم ننم کنم کنم ننم ونوجاننم ک�걔ںنم منم چنم جںیئ،نم اورنم وہنم ہنم کنم لنم اینم  یسنم تانیئ،نم حلصنم م ینم اورنم سگمنم سنم زنہ

رہنم سنم گ��.

نم لنم اآ سنم رظن ےینم کنم کرگنم ہننم کنم لنم کنم طیتنم توض�걔ںنم کنم پرانم ہننم رضور ینم ہ،نم پ ؤنم کنم وہجنم سنم کنئک تنم رہنم چنم م
نم نم ٹنم مدینم مدہنم پانم کننم ہگ،10س لنم بنم اپنم حنم دوگنم کنم رہنم ہ،نم اگنم کنئیتنم کتفنم کنم بقارنم رکنم ہنم تنم اآ سنم عےصنم منم 

نم برہنم  ہینم مارنم بنم ب ینم رظننم آیتنم ہنم لنم ح بنم لنم سنم پنم چنم ہنم کنم اآ سنم کنم لنم اینم ص ینم منم ہایئنم جزنم کنم ہ
نم جنم حنم منم منم اینم ننم اینم کنم پاشئنم کیفنم ہیگ،نم اآ سنم سنم بنم سہنم منم اآ سنم طنم عنم کنم سنم ہنم وجنم ننم مد ےنم ک
نم پاشئنم منم کرفمنم ہ،نم پنم تانیئنم کنم خنم ننم ہننم والنم ذخہنم کننم سنم ہنم ج�걔ںنم سنم  ہینم ننم ننم کنم مد ےنم کنم شنم اخرنم کیت

نم )نم ننم اآ سنم منم کنم سننم کنم کششنم کNarlikarنم Jayant)نم اورنم جتننم نرلنم (Hoyleنم Fredچنم جیتنم ہ،نم فینم ہئنم (
نم اورنم مازننم کنئک تنم کنم رظن ےینم کنم تک تنم طنم ک،نم ان�걔ںنم ننم تانیئنم کنم فاہنم کنم منم حنم کننم کنم لنم اینم "ت

نم ۔”نم کmc۔”نم کنم کیئنم ذرہنم ووجدنم منم آتنم ہنم تنم "mمان۔”نم کنم ترنم پنم ک،نم اآ سنم ماننم کنم اپنم تانیئنم منم ہ،نم جنم بنم کنم "
بابنم تانیئنم ماننم کنم فاہنم کننم ہیتنم ہ��.

نم اآ سنم تنم ماننم ننم منم تنم کنم تنم حنم تنم فاہنم کدینم لنم اورنم بنم سنم حنم طنم مئنم پانم ہگ،نم اورنم پنم ن
نم صفنم  ہینم ماننم اینم عریضنم حنم ثتبنم ہانم بنم اآ سنم کنم ووجدنم کنم کیئنم ف ینم ینم عنم شدک تنم کنم اورنم طفنم دس بنم ننم ہیئ،
نم جنم سٹنم کنم دہیئنم منم پنم م ینم شںیعنم دریتفنم ہںیئنم تنم اننم اآ سنم مازننم کنئک تنم کنم خفنم سنم سنم ب ینم شدک تنم خ ل
ِمنم بنم منم جنم کنئک تنم کنم مدہنم اورنم شںیعنم انیئنم لنم صرک تنم اخرنم کنم جںیئنم یگنم تنم ملنم سنم طنم اثنم بنم اآ س نم کنم گ،نم 
نم کنم پنم کنم طقینم پنم اثنم انازنم ہگ،نم م لنم کنم طرنم پنم ہکسنم ہنم کنم بنم بنم کنم ابایئنم ماحنم کنم پ ؤنم کنم کورنم پیت
نم بقک تنم ا بنم بنم موجدنم ہ�걔ں،نم اورنم اآ سنم وقنم مد ےنم کنم بہنم تذ یبنم ششکنم ننم اآ سنم کنم اثاک تنم کنم چنم رکنم ہ،نم لنم بآلخنم وہنم اپ
نم آپنم مآ سنم کواںیئ،نم اآ سنم صرک تنم منم اینم لنم عےصنم کنم بنم کنئک تنم دوبرہنم پےنلنم لنم یگ،نم اگ�ہچنم اآ سنم کنم رفرنم بنم ب
نم کنم  یسنم ننم ہیگ،نم لنم  ہینم سنم پ ؤنم ہنم جر ینم رہنم گ،نم چہنم  ہینم کنئیتنم پ ؤنم کنم ہنم کنم ش حنم سنم ہ،نم اآ سنم کنم ہننم ہنم ب

نم )نم کنم ظرنم اننم منم سنم اینم ہHorizonنم Eventسنم فنم نکنم ن جئنم وعابقنم کنم حلمنم ہ،نم بنم کنم انرنم اینم ووقا یعنم افنم (
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نم جنم کنم اثاک تنم بنم ہ لنم کنم سنم ہ�걔ںنم گ،نم کیئنم بنم زنہنم م قنم وجنم بنم سنم ننم کنم بےنگنم کنم لنم بھنم یگنم کرہنم اآ س
نم سنم زیدہنم ت ینم سنم دورنم ہگ،نم اآ سنم کنم وہجنم ازنم سنم وننم پ ؤنم ہ،نم ل ےنم کنم ن جئنم بنم خ لنم آفںینم ہنم اورنم اننم سنم پنم چنم ہ
نم کنم کنئک تنم اورنم انیننم جشن�걔ںنم کنم منم طنم اثاک تنم کنم اتنم چ یٹنم مارو�걔ںنم سنم اتمثنم ہکسنم ہنم کنم آخ ینم ماحنم کنم آن
نم سنم پنم اننم پنم حنم طرنم پنم کنم ننم کنم جکس،نم پنم م ینم شع�걔ںنم کنم تیضنم بنم بنم رظن ےینم منم فرًانم ہجیتنم ہنم جنم ک
نم مازننم کنئک تنم کنم رظن ہینم اآ سنم کنم کیئنم وضتحنم ننم دی،نم پنم جنم آسون�걔ںنم منم دورنم تنم دینم جننم منم ہانم تنم  ہینم واضنم ہگنم ک
نم کنئک تنم بنم ت ینم سنم ارتءنم پینم ہ،نم اآ سنم ط حنم کنم کنم شدت�걔ںنم کنم بنم ہئنم اورنم اآ سنم کنم سھت�걔ںنم ننم اپنم رظن ہینم تک

کدی،نم منم اآ سنم رظن ےینم کنم روزنم روزنم پہنم ہ ےتنم روپنم کنم کرنم بنم منم بنم سنمنم آ ےتنم رہ��.

نم طنم اورنم مےدہایتنم کنم عوہنم کنم فننم مئنم بنم تنم جنم کنم تنم بنم وجا بنم "مازننم کنئک ت۔”نم کنم رظن ہینم ننم د ےنم کس،نم م
نم اگنم ہر ےنم جشن�걔ںنم کنم پآ سنم لمودنم وقنم اورنم وسئنم ہ�걔ںنم تنم اننم کنم تنم تیقنم بنم لمودنم ہیننم چیہ،نم اننم پر ینم کنئک ت
ِمنم بنم منم کنئک تنم کنم ب ِینم تنم عوق�걔ںنم منم ہنم اضہفنم ہتنم رہنم چیہ،نم چہچننم  نم منم پنم جننم چیہنم اورنم اننم کنم ز
ِبنم ما یعنم ی ِینم اثنم آجننم چیہنم ینم اآ سنم کنم صا یعنم ہکچنم ہننم چیہ،نم لنم موضنم کنم رونم سنم کنئک تنم  نم حنم کنم ٹلیجنم کنم ز
نم کنم ب ےنم پننم پنم غنم منم ہنم چہچننم مازننم حتلنم کنئک تنم سنم اساجنم ہتنم ہنم کنم ہر ینم آجنم کنم کنئک تنم کنم پنم سنم ہ
ِبنم ما یعنم تپ منم ادوارنم منم اینم  یسنم رہنم ہنم اآ سنم لنم رہ نم صا یعنم ہکچنم ہ،نم اورنم چکننم اآ سنم رظن ےینم کنم رونم سنم تپ منم کنئک تنم 
نم دورنم منم ذہنم م قنم پانم ہیننم چیہ،نم اورنم چکننم  ہینم صرک ِتنم ح لنم ابنم سنم ہنم اآ سنم لنم کنئک تنم منم لزًامنم اینم ب�걔ںنم ابنم سنم ہن
نم چئہنم وجنم اردنم گدنم کنم ع ےقنم کنم صا یعنم کیتنم رہنم اورنم اننم کنم سنم ہر ےنم ع ےقنم کنم ا بنم تنم کنم کنئک تنم کنم بنم عوق�걔ں
نم منم پنم جننم چیہ،نم  ہینم موضنم اآ سنم ننم سنم ننم بنم کسنم کنم ذہنم م قنم منم پنم کنم خاہنم ننم ہیت،نم اینم بنم بنم عشر
نم م قنم لمودنم عےصنم تنم زنہنم رہنم تنم اپنم اذخنم کنم گنم ننم در�تسنم ہکسنم ہ،نم  ہینم طِزنم اسل لنم کنم لمودنم کنئک تنم منم کیئ
نم بنم واقنم خاہنم اآ سنم کنم امننم کنم بنم کنم ہنم لزًامنم ووقعنم پینم ہگنم اورنم غنم مودنم مبتنم ہگ،نم اآ سنم منم کنم رونم سنم کنئک تنم م
نم ہننم والنم عنم اآ سنم کنم بنشو�걔ںنم کنم تنم سگیم�걔ںنم سنم متلثنم رکنم ہ،نم اآ سنم کنم منم  ہینم ہانم کنم جنم ہنم فک تنم ک
نم ہنم وہنم اینم بتنم م قنم ینم اننم کنم کنم آبد ینم کنم سگمنم ہ،نم  ہینم ننم افطننم کنم تِرنم اصعننم ینم خقلنم ہنم کنم اینم اورنم روپنم ل
ببنم بک تنم  ہینم ہنم کنم ہئنم اپ پجس نم ہنم ینم کنم اینم اینم خانم وجنم پنم سنم طنم کدہنم طنم وقاننم کنم انرنم رہنم کنم کپ منم کتنم ہ،نم دل

بنم کنم کنیتنم رظنیک تنم منم واضنم طرنم پنم اینم بتنم م قنم کنم حتینم کتنم رظننم آتنم ہ��.
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نم کنئک تنم پنم کنم بنم کنم خمتنم پنم ہنم متینم کنم سا لنم کنم سمنم بنم کننم ہگ،نم پنم بنم بننم ہچنم ہنم کنم میتنم کنئک ت
نم ننم بٹینم رسنم کنم کنئک تنم کنم لحلصنم کنم قئنم کدینم ت،نم اآ سنم احآ سنم کنم بزگنم حیلنم سل�걔ںنم منم سننم وائنم ب گنم ک
نم ہ�걔ںنم بنم منم ہنم وجنم "پنم تنم م۔”نم منم اآ سنم ننم پنم پنم ہنم کنم وج�걔ںنم وج�걔ںنم کنئک تنم کنم تنم ب ھنم رہنم ہنم  ہینم احآ سنم ب

نم بتھنم جنم رہنم ہنم کنم  ہینم بنم منم ہ،نم پنم بننم ہچنم ہنم کنم سنم رونم حاریتنم مک تنم کنم خنفکنم مہغلنم آمنم ہکسنم ہنم لنم ب
نم کننم کنم ذرینم اچکننم مک تنم کنم امنک تنم زیدہنم ہ،نم منم ننم اینم بتنم م قنم کنم موضنم بنم دینم ہنم وجنم مک تنم کنم خف
نم ماننم طنم اورنم دانراننم کیم یبنم حلصنم کنم کسنم ہ،نم اآ سنم امننم کنم بنم منم جزئہنم لنم گنم کنم ہکسنم ہنم کنم کنئک تنم کنم اخپ منم ہ

لنم فنم لمودنم ہ��.

نم لنم کنم  ہینم تپ منم مد لنم منمنم ہر ینم بنم چنم منم کنم کنم کنم سنم بنم ہا ؟نم م ےنم اینم دو�تسنم ننم اینم برنم تہنم ک ےت
نم ہئنم کنم تنم کنم جنم ط حنم کنم جنم کنم بینم جتنم ہنم اآ سنم کنم کیئنم خاہنم اسنم ن،نم اگنم ابتینم اینم ہنم ط حنم کنم واردات�걔ںنم اور
نم احسک تنم کنم تنم ہنم تنم وہنم بنم منم ہ،نم تہنم اگنم ابتینم کنم سھتنم تیقنم بنم وابنم کنم لنم تنم ہنم ننم سنم ننم چںینم س
نم اورنم ک ےتنم ہئنم منم ننم پنم کنم سھتنم زنیگنم گارنم سنم ہ،نم منم  ہینم ہنم کنم کنم لا ؟نم انننم جنم کنم منم کنم ل
نم کیئنم کپ منم شوعنم کتنم ہنم تنم اینم منم م لنم اآ سنم کنم سنمنم ہیتنم ہ،نم اگنم م لنم ینم مادنم حلصنم ننم ہکسنم تنم م ہبنم نکپ م
نم ہجتنم ہنم (تہنم اآ سنم دوراننم حلصنم ہننم والنم تبنم کنم بنم وقنم ننم کنم جکس)نم دوس ینم طفنم اگنم م ہبنم کیم ب
نم ہجتنم ہنم تنم م لنم کنم حلصنم ہننم سنم سگمنم رکنم جیتنم ہ،نم کنم کنم مبنم منم کیئنم اینم منم بنم ہکسنم ہنم ک

م ہبنم کنم منم ننم ہ،نم اگنم کنم نقلبنم ح لنم منم کنم م لنم بنم لنم جئنم تنم کنم ووجدنم بنم منم ہکسنم ہا ؟

نم اگنم کنئک تنم کنم کیئنم منم ہنم اورنم  ہینم منم حلصنم ہجتنم ہنم تنم پنم کنئک تنم کنم خنم ہجننم چیہ،نم ککننم ح ِلنم منم کنم ب
نم اآ سنم کنم ووجدنم بنم منم ہ،نم اگنم م یسنم انازنم منم دینم جئنم تنم اینم کنئک تنم وجنم لمودنم طرنم پنم موجدنم رہنم کسنم ہنم اآ سنم کنم کیئ
نم منم ہنم ہنم ننم کس،نم چہچننم کنئیتنم مک تنم ح ِلنم منم کنم قنم بنم ہکسنم ہنم وجنم کنئک تنم کنم دینم پیتنم ہ،نم وجنم سنم سنم ب ی
نم امنم ہنم کنم سنم ہنم شدینم ینم ہنم کنم منم ہنم آخ ینم تنم منم سنم پنم ہر ےنم جشن�걔ںنم کنم کنئک تنم کنم منم کنم ع

ہجئ��.

خت شہ
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